Væksthusets venner
Møde 30. august 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/om bording/væksthuset

Cirka 20 personer var mødt frem til mødet, som er det tredje møde i Væksthusets Venner.

1.

Status siden sidst.

Sommerperioden er forløbet godt.
Når det sker, at aflåsningen glemmes, er der hurtigt ungdomsfest – vi skal derfor huske at låse.
En måde at huske det, er at sende sms/ringe til den næste på listen om søndagen, når vagten gives videre.
Det blev vedtaget. Birgit sender telefonnumrene rundt igen.
Man behøver ikke at have dårlig samvittighed, hvis man glemmer det, men vi er nødt til at få den opgave til
at fungere.
Der har også været gode oplevelser i forbindelse med aftenlukningen – fx unge, der sad med hyggeligt
samvær uden alkohol.
Foreningens formue er 5.421 kr.
Der er henvisningsskilte til toiletterne på vej.
Karklude kan ophænges i fællesrummet til aftørring af borde, og vand kan hentes på toilet.
Solsystem-skulpturen er blevet lavet igen, men den bliver flyttet bagud i lokalet.

2.

Aktiviteter

Ved vinteraktiviteter kan der bruges gasovne – der er nogle personer i udvalget, som har en ovn, de ved
henvendelse gerne vil stille op. På eget ansvar kan man tage sin egen gasovn med. Der må ikke tilsluttes elovne.
Forslag om markedsdag til efteråret. Hjemmelavede produkter, egen avl. Else og Birgit vil stå for
arrangementet, når kulturnatten er ”overstået”.
Syng-efteråret ind igen.
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Kulturnat – Nutidens Kvinder og forsamlingshuset står for et arrangement – udsmykkede cykler på tur
rundt i byen + efterfølgende sang og afslutning i væksthuset.
Vi håber, Lise laver julepynt-arrangement igen i år.
Historietime med oplæsning – fx Hans Thomsen.
Torben Pedersen foredrag om humor.
Korsang – fra Kærmindeparken igen eller fra skolen.
Det er svært at trække unge til at arrangere eller være med.
Nogle arrangementer har der været for lidt tilslutning til. Husk at lave reklame bla. via 7441.nu.
Skilt med 7441.nu. kan opsættes i byen for at gøre reklame for bykalenderen. Kim Christense vil undersøge,
om det kan laves. Via Realdania-midlerne kan der også gøres reklame for bykalenderen. Kim og Jakob
Lauridsen sidder i det stiftende udvalg.

3.

Praktiske forhold

”Brugervejledning” til huset opsættes. Kim laver udkast.
Det er undersøgt, om der kan ikke lægges epoxy på gulvet, men det kan ikke lave sig gøre på løse gulvfliser.
Birgit taler med maler om en form for forsegling? Men kan det betale sig at gøre mere ved det?
Loftet har vi fået lov til at lyddæmpe med grå troldtekt, men vi skal selv skaffe pengene. Budget cirka
10.000 kr.
Realdania midlerne kan også bruges til aktiviteter i væksthuset, og måske også til at gøre huset klar til
aktiviteter fx lyddæmpende loft.
Birgit sender ny væksthusvægterliste ud.
Lukning fremrykkes til kl. 20 fra 1. oktober. Hjemmesiden opdateres med datoer.
Væksthuset har sin egen underside på www.bordinglokalraad.dk/om bording/væksthuset
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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