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Vi samles en gang om året for at gøre status:
Hvad har vi udrettet?
Hvordan er det gået?

Vi klapper hinanden fortjent på skuldrene for veludført arbejde, skåler og glædes
over hvad vi har skabt sammen.

Butikken er den af Genskabets aktiviteter som har været den største succes. Vi
har tjent godt, og det betyder også at vi har givet en masse materielle ting en
chance til, før det bliver slidt op og kasseret.

Det har været vigtigt at få indrettet os, så vi kan håndtere den udskiftning der
skal ske i tingene.

Vi har holdt to vellykkede og velbesøgte arbejdsdage.

Lageret er blevet et mere funktionelt arbejdsrum, hvor sagerne kan sorteres. Vi
har bygget halvtag og fået en trailer, så tingene bedre kan være her og
kasserede ting nemmere kan komme væk herfra igen.
Vi har også fået strøm udenfor og en ny og bedre køkkenvask med indbygget
bordplads til glæde for alle arbejdsgrupperne.
Det er reelle fremskridt.

Containeren har fungeret meget stabilt med Tony som hovedansvarlig, og der
har været godt styr på indholdet, men indtjeningsgrundlaget for den er blevet
væsentligt mindre.

Vi har ønsket at brande Genskabets profil som mere end en genbrugsbutik.
En gruppe udarbejdede fire flotte og informative plancher, som har tjent det
formål at få besøgende til at forstå det bredere perspektiv for foreningens
arbejde, og de har skaffet os mindst tre nye medlemmer. De har holdt i 45
måneder for hver fornyelse, og skal nu opdateres.

Der har været afholdt fire workshops i 2019:
Gør det selv cykelreparation
Symaskinereparation v. Viggo
Juleklip
Skafteworkshop v. Per Gundersen
De var alle fint besøgt.

Upcyclinggruppen brugt til nyt er meget lille, har været meget vedholdende,
omend mere social og idérig end egentlig produktiv. Megen tid er blevet brugt på
at sortere og rydde op i materialer.

I efteråret nåede vi frem til at tage fat på haveaffaldsproblematikken på øen igen,
og der blev etableret dialog med Fors og Holbæk Kommune og sat en proces i
gang, som potentielt kan spare miljøet for langt større belastning end det direkte
genbrug. Det gør for alvor Genskabet til "mere end en genbrugsbutik".



I 2019 etablerede foreningen en deleordning. Det har været et af de mål, vi
har gået efter fra starten. Ordningen er stadig ukendt for mange og kan
udvikles til meget mere. Den rummer forskelligt elværktøj, og vi har også
service til store fester. Haveaffaldsgruppen er desuden i gang med at etablere
en grejbank, som også er en deleordning. Måske skal de køre hver for sig,
måske er det mest hensigtsmæssigt at de er sammen.

I 2019 indkøbte værkstedet en kompressor og et lille svejseanlæg. De kom
ikke i brug. Af mangel på kræfter i gruppen måtte vi droppe et selvstændigt
cykelværksted og en hel del skrotcykler. Man kan stadig reparere cykler i
værkstedet.

Bestyrelsen har arbejdet på at blive klar til at købe en ejendom, enten den vi
bor i på Næsbyvej, eller den gamle købmandsbutik i Bybjerg. Økonomisk er vi
klar til at afholde de løbende udgifter. Næste trin er at få juridisk hjælp til en
køreplan, for det er ikke så enkelt at købe ejendom i en forening, hvor ingen jo
hæfter økonomisk.

Vi har også udarbejdet en privatlivspolitik ifølge GDPRreglerne.

De små film, som blev optaget i 2018 kom ud i dette forår, og her sagde
næsten alle i en voxpop, at Genskabet er fællesskab og genbrug!

Den månedlige fredagsbar har der deværre ikke været overskud til i 2019.

Onsdagens reparationsdagen blev til en oprydningsdag og en vigtig ugentlig
samlingsdag.

Vi har arbejdet på at skaffe os selv inspiration og komme på ekskursion, men
det lykkedes desværre ikke i 2019.

Vi holdt en hyggelig indvielse af halvtaget som en sommerfest og afsluttede
året med en julefrokost, som er gået over i historien for sin overdådighed af
fantastisk lækker skraldemad og flotte borddækning.

Desværre har vi også oplevet indbrud og tyveri, som gav utryghed og en mere
stram håndtering af penge og nøgler i foreningen. Sagen er heldigvis opklaret
og de økonomiske tab udbedret, men de nye rutiner holder vi fast ved.

Vi er fortsat beriget med samarbejdet med det Lille Orøværksted. Det er
hyggeligt, og vi er meget glade for jer. Tak.

Medlemmer og frivillige kommer og går i vores arbejdsgrupper. Vi har en
kollektiv opgave i at formidle vores kerneværdier og mål til nye medlemmer,
og vi gamle skal huske, at en gruppe er en ny gruppe når der kommer et nyt
medlem.

Tak for indsatsen, alle mænd og kvinder!




