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Sammendrag fra bestyrelsesmøde torsdag den 6. april 2017 
 
Siden sidst / konstituering 
Resultatet af konstitueringen blev uændret sammensætning: Formand Knud Erik, næstformand Bodil, kasse-
rer Poul Erik, og sekretær Maj-Britt. 

Opfølgning på holdledermødet:  
Omtalte/ønskede drejejern koster ca. 2.000 kr. pr. stk. Derudover kommer kursus i anvendelse. Rikke under-
søger, om der eventuelt udbydes kurser i emnet. Ellers enighed om, at det er så specialiseret, at hvis man 
ønsker at bruge sådanne jern, må man selv investere i dem.  
Der mangler lys på gavlen, da hjørnet er meget mørkt. Helene adviseres herom. 
Spørgsmålet om service på udsugningen og eventuelle udgifter: Helene spørges. 
Der kom ingen afklaring på drøftelsen om sikkerheden ved savning. Forsikringsreglerne undersøges hos Fora. 
Måtte ved døren, som ikke umiddelbart opsamler tilstrækkeligt. Eventuelt kan en ny/anderledes udgave an-
vendes/købes. Der kigges efter muligheder. 
 
Grøn dag 1. juni   
Afholdes i år ved naturcentret i Løvbakkerne. Bemanding: Hansina, Grethe, Hanne Kristiansen, Margit 
Aagaard, Bodil, Maj-Britt. Decoupage på sten og måske træperler. 
 
Landsmøde Fora 6.-7. maj 
Knud Erik og Lars Hjorth repræsenterer Herning Husflid.  
  
Loft i drejeværkstedet  
4 personer vil arbejde på det i maj/juni, efter afslutning på sæsonen. Pris ca. 9-13.000 kr. Naturfarvet er på 
tilbud, og det blev vurderet at være okay, da det alligevel dækkes af støv. Finn bestiller. 
 
Næste blad 
Deadline 1. juli. 
 
Frivillighedens dag 
Emnet var på, så Knud Erik er forberedt, når invitationen kommer. Der var enighed om ikke at deltage i år, da 
værdien vurderes at være begrænset i forhold til arbejdsindsatsen. 
I denne forbindelse var der snak om en invitation til hobby-/fritidsudstilling i Uhre. Knud Erik og Henning tager 
derned med en børnedrejebænk. Der indleveres lidt til en lille udstilling. 
 
Næste møde 
31. august. 
 
Eventuelt 
Bodil informerede om, at det ifølge Helene IKKE er muligt at få lov til at gå igennem huset til næste udstilling – 
fremfor at gå udenom. 

Rudi deltager sammen med Bodil i næste husudvalgsmøde. 

 

 

Herning, april 2017 / MM 

 


