
Formands beretning

Vi har endelig sluppet ud af Corona virussens skygge og det er dejligt at vi er 
næsten tilbage til almindeligt.

Året der er gået siden sidste general forsamling hr budt på forskellige 
udfordringer, hvis vi gennemgår dem kronologisk, så startede året af med at 
vores affalds containere blev revideret - baseret på nogle medlemmer havde 
smidt meget store ting ud i metal - samtidigt med at flere containere næsten 
aldrig havde noget i sig.
Det resulterede vores nuværende dagrenovation og mad container - sidst 
nævnte er ikke brugt meget, men er obligatorisk.
Derfor vil jeg gerne lige minde om alt andet skrald - pap, metal, glas skal 
medbringes fra v-huset og sorteret andetsteds.
Dette er hovedsageligt pga. brugen i pandemien - hvor der ikke har været 
særligt mange brugere - så skulle behovet komme, så må vi koordinere med 
vores naboer om behovet - men bemærk KK ser det som en erhvervsejendom, 
og vi skal derfor selv betale for disse.

Så var der et initiativ ved sidste år generalforsamling omkring rengørings turnus 
- Der blev lavet en oversigt og de første 2-3 værksteder gik ok, men der 
manglede enten information eller konsekvens - men jeg er glad for initiativet og 
vi får altså ikke rengøringsselskab eller lign. Der er de medlemmer der er, og 
evt. rengøring skal udføres af dem, som det er i dag.
Det nemmeste er hvis man rydder op så det lige så pænt når du går som da du 
kom.

Vi havde i sommers en fællesarbejdsdag, som gik fint, der blev bl.a. ryddet op 
og tømt fælles affald 
Dette er en tradition som jeg håber på vi kan forsætte fremover

Da sommeren var på sit højeste fik vi en advarsel fra Hofor, at vi brugte meget 
varme, det viste sig vi havde glemt at lukke sommerventilen, og derfor var der 
varme på alle radiatorer - den blev rettet og tallene burde være på plads igen.
Vinter/sommerventilen skal hhv. åbnes/lukkes 2 gange årligt.

Vi er nået til vinteren og der var en enkelt radiator som ikke virkede og det blev 
løst efter en uges tid

Det var stortest året der er gået.
Som vi senere vil høre har vi haft et ret stabilt medlemstal igennem året og det 
ligger i den høje ende - så det er jo rart, på papiret.
Jeg bemærker dog at det er langt fra alle der bruger værkstedet og nogle 
værksteder har i løbet af året gået i stå og nu er der lidt mere liv igen - jeg vil 



gerne minde om at værkstederne fungere bedst hvis man engagere sig - vi 
havde udemærket eksempel ved Flex igennem nogle år var det lidt noget rod, 
men så indførte de fælles møder 2 gange årligt og det var godt for alle - jeg vil 
gerne anbefale kontaktpersonerne på hvert værksted overveje om man skal 
holde lidt fælles møde.
Der har I løbet af i år været ventelister på alle værksteder - vi har haft en enkelt 
klage over at have ventet for længe på mekanik og det er da rart det køre.

Her til slut I min beretning vil jeg gøre opmærksom på at til næste år vil jeg ikke 
stille op som formand - der er to aspekter i det, 1) jeg har fået sommerhus og 
bruger en del tid der og 2) der er ikke det initiativ fra kontaktpersoner og 
bestyrelse som man kunne håbe på. Jeg vil gerne opfordre ethvert medlem om 
at se om de ikke har lyst til at deltage i bestyrelse eller kontakt person arbejdet 
- jeg lover det er ikke noget man får stress af, medmindre man gør det alene. 
Nye som gamle medlemmer, hvis i vil have v-huset skal bestå og være aktivt, så 
må i alle ligge lidt arbejde i det, det kan være vedligeholdelse, 
værkstedaktiviteter, bestyrelses arbejde eller lign. Lidt udover at det bare er en 
hobby værksteds plads som andre skal holde igang - vi har billigt medlemsskab 
fordi vi forventer vi ikke skal hyre rengøring eller lign. Ind. 
Så jeg håber til næste års GF, når jeg er på valg, ser vi flere kandidater og evt. 
flere forslag på at holde gang i ilden.
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