Nyt fra Mejeribestyrelsen

maj 2009

Så er vi i gang i den nye bestyrelse, - der er nok af opgaver at tage fat på. Vi vil forsøge at
skrive nogle nyhedsbreve jævnligt om hvordan det går, men giv os et praj, hvis I mangler
information.
•

Vi arbejder fortsat med løsning af tag, er i øjeblikket i gang med at skrive ansøgning
om evt. midler til projektet. I vil høre nærmere.

•

Trykkeriet er i fuld gang, det ser ud til de sidste bevillinger er ved at falde på plads.
Samtidig med at der arbejdes med trykkeri, har brugerne også slæbt brænde ind til
Mejeriet.

•

Holger har anmodet om at leje lejligheden ovenpå i Mejeriet mod at renovere
denne.
Lejligheden har stået tom en rum tid, og vi har i denne tid ikke formået at renovere
lejligheden og gøre den til et aktivt i de aktiviteter, der foregår på Mejeriet.
Det vil dog være godt for huset at få istandsat lejligheden. Derfor har vi
valgt at indgå i en forhandling med Holger om udleje, med det afsæt at
istandsættelsen skal være udgiftsneutral for Mejeriet, og finde en løsning der er
acceptabel for både Mejeriet og Holger.

•

Vi er i gang med at få ryddet op i det bagerste udlejningslokale, så udlejningsarealet
til opbevaring bliver minimeret. Dette fordi vi ønsker at stille ekstra borde og stole
derind. Husk depot-chek i maj, se nedenfor!
Dette frigør plads til, at det nuværende stole-borderum kan bruges til at opstille
billardbordet, samt evt. bibliotek. Sidegevinsten er at billardbordet med pladen på
kan bruges til at anrette forrettet m.m. på til store selskaber.
På loftrummet i Mejeriet har vi så et lokale mindre. Vi vurderer dog, at det store
loftrum vil kunne rumme både et musikareal og opstilling af bordtennis. Der kan evt.
sættes en skillevæg op til et decideret musikrum, hvis der er behov for dette.

•
•

•

Vi arbejder på at få lavet et bibliotek, forstået på den måde, at vi indretter et
område, hvor mejeriets brugere kan stille gode bøger, dvd´er, videotape for at
andre i byen kan låne og have glæde af dem. Så er i I gang med den store
oprydning, så husk på vores bibliotek. I vil høre nærmere.

•

Mejeribestyrelsen er: Søs, Hanne, Atma, Ole, Hans, Pernille og Estrid

Det var de foreløbige tiltag, spørg hvis noget er uklart, hvis I har gode ideer! Vores arbejde
bedres af byens involvering!
Obs: Ekstra dag til depot-tjek. Søndag 24. maj kl. 10-12 er Benjamin Hoff på mejeriets depot, så folk
med pik-pak også den dag kan få ryddet ud og aftalt, hvad der skal ske. Søs Nielsen er der fortsat
søndag 30. maj kl. 10-12. Alt ryger ud 6. juni...

På vegne af Mejeribestyrelsen
Estrid

