Væksthusets venner
Møde 13. marts 2017

Forhistorie
Væksthuset er tænkt som et samlingssted, hvor byens
borgere kan møde hinanden og forskellige aktiviteter og
idéer kan spire frem. Væksthusets venner skal baseret på
frivilligt arbejde føre tilsyn med/passe på huset og medvirke
til, at der skabes aktiviteter i huset. Der kan findes mere
information om Væksthuset og vennerne på www.bordinglokalraad.dk

24 personer var mødt frem til mødet – lidt flere end til første møde i november 2016.
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Erik og Birgit bød velkommen.
Forsamlingshuset har tilbudt, at Væksthusets venner kan bruge forsamlingshusets lokaler gratis til
møder i 2017.
Huset har nu været brugt til bla.: Loppemarked, julearrangement med fremstilling af julepynt og
opstilling af juletræ, 2 nytårskure, børnehavens kunstudstilling, pigespejdernes aktiviteter,
afslutning for mandagspigerne hver mandag, ungdomsskolens kagebord ved spis-sammen,
cykelklubbens afslutning hver søndag.
Hvilke ideer har vi til foråret – sommer?
Brugsaftale om huset er indgået med kommunen i 2. forsøg. God aftale - kommunen betaler strøm,
affaldstømning mv.
Der er skaffet indvendig skraldespand og aske-kummer udenfor. Der mangles en skjuler til
affaldsspanden indenfor, men den er forhåbentlig på vej. Der er i øjeblikket lukket for vandet på
toilet, fordi teknikken ikke virkede – men det vil blive lavet.
Malingen på østmuren er begyndt at skalle af – det er påtalt overfor kommunen, der vil afklare det
med entreprenøren.
De sorte vægplader under vinduerne er kun midlertidige, men der kommer de permanente senere.
Afventer svar fra kommunen om køkkendøren må stå uaflåst, så indtil videre er den låst.
Der er snart møde mellem kommunen og Real Dania – måske kommer der en aktivitetspulje og
måske herved midler til driften af huset.
Der ønskes troldtektplader på loft af hensyn til den dårlige akustik samt afrensning og
overfladebehandling af gulv.
Ugevægterne bedes tømme skraldeposen og feje som afslutning på deres uger.
Økonomi. Der er skaffet penge via kunsten i bevægelse, salg af annoncer til smørhul, tombola og
spis-sammen – i alt 18.000 kr. Fond søgt om indkøb af møbler.
Der er indhentet tilbud på møbler hos XL Byg. Forsamlingen valgte borde-bænke-sæt - 2 med og 2
uden ryglæn af den sammenbyggede model. Cirkapris 10.000 kr.
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Forslag fra forsamlingen
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Forslag om bibliotek med bøger til udlån. Det undersøges, om der findes nogle gratis brugte reoler.
Opslagstavle ønskes. Evt. flyttes den fra Smørhulspladsen og hen foran huset?
Lukketid om sommeren fastsat til kl. 22.00. Nye skilte med åbningstid laves v/Birgit.
Vagtplanen for ugevægterne fortsætter. Nye vægtere sættes på. Nogle tages af planen, hvis
lukketiden bliver for sent for dem.
Automatisk tidslukning med sygesikringsbevis og kameraovervågning – måske kommer det. Men
det kan være, det bliver for dyrt.
Forslag om udsmykning af huset. Indvendinger om, at det vil bryde med indtrykket af kunstværket
på væggen.
Skilt med navnet ”Væksthuset” opsættes – Lars Mortensen kontaktes herom v/Ruth. Evt. opsættes
på huset eller evt. foran huset.
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Afholdelse af lotteri og bankospil.
Forslag om markedsdag med salg af hjemmelavede produkter – evt. månedligt/kvartalsvist. Evt.
temaopdelt. Skal overskuddet gå til sælgerne eller huset? Evt. stadeleje fx 20 kr. og så kan
overskud gå til sælgerne.
Synge årstiderne ind.
Et lille band fra Engesvang.
Tysk venskabsforening arrangement kristi himmelfartsdag.
Bent Hansen fra lokalhistorisk arkiv har idéer til udstillinger mv. Er indtrådt i aktivitetsudvalg.
Stafillier eller lister/wire til brug for udstillinger.
Øvetime for koret – evt. med invitation af gæster.
Beboere fra Kærmindeparken kan cykles derop – evt. på deres faste rickshawture. Birgit kan lave en
kage.
Cykeltur med lys på cyklerne i anledningen af sommertid.
Bytte tøj dag.
Hvordan får vi fat i den yngre målgruppe?
Foreninger uden hus kan bruge huset.
Brug bykalenderen www.7441.nu til at annoncere arrangementer.
”Motorcykelklub” vil gerne bruge huset til et arrangement.

Birgit sender opdaterede lister på mail. Aktivitetsudvalget kalder hinanden sammen for at planlægge.
Næste møde i slutningen af august. Birgit indkalder.
Tak til alle fremmødte for deltagelse med et stort engagement! Skulle andre have lyst til at deltage, er de
meget velkomne. Kontakt Birgit Linaa Pedersen, birgitlinaa@gmail.com
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