
 
Forslag til etablering af hobbyrum i AB Skydebanen 

 
Et hobbyrum i Skydebanegade har været efterspurgt i mange år. Nu er lokalet fundet.  
Det ligger perfekt under Fælleslokalet, så der ikke er nogen overboer der generes. 

 
Vi håber på, at generalforsamlingen, her i dag, stiller lokalet til rådighed for en forening, 
der bliver ansvarlige for driften af et hobbyrum. En hobbyforening der er til rådighed for 
alle andelshavere i Skydebanegade. 
 
Hobbyforeningen vil organisere sig inden for rammerne, af de til en hver tid gældende 
regler i AB Skydebanegade. 
 
Der er 4x4 meter: 16m2, 5 stikkontakter og lys, ellers er rummet helt bart. Hobbyrummet 
skal bygges op fra grunden – arbejdsstationer, hylder og borde.  
 
Indledningsvis skal der ikke noget værktøj, det skal man selv have med. Alt hvad der  
skal bruges til at etablere rummet, skal finansieres af brugerne selv.  
 
En arbejdstation kan bookes via en app, der findes flere gode gratis på nettet. Om der 
skal være et kontingent og/eller indskud, en plan for hvem der gør hvad i opstarten og 
hvem informere bestyrelsen og dermed gaden om udviklingen af rummet osv., skal en 
arbejdsgruppe tage sig af. 
 
Der er brug for en god håndfuld kommende brugere, der tager ansvaret for etableringen 
af hobbyrummet, i en arbejdsgruppe. 
 
Der skal tages beslutninger om adgang til lokalet, skal der være nøgle boks, eller skal vi 
have en nøgle hver?  
 
Udover arbejdsbord, hvilke maskiner og værktøjer kunne være interessante, at have i 
fællesskab? 
 
Som udgangspunkt et brugerfinansieret hobbyrum, der skal udvikles og indrettes efter 
brugernes behov. 
 
Såfremt, selvfølgeligt, hobbyrummet bliver vedtaget her på generalforsamlingen i dag, 
kan man uden for døren her, skrive sig på en liste med sin mail adresse.  
 
 
Lars Helsinghof  Mail: larshelsinghof@gmail.com  Tlf: 40417369 
 
Torben lorentzennielsen: Mail: torbentoloni.com   Tlf 40519531 
 
Sten Beck-jørgensen: Mail: smb@natmus.dk   Tlf: 30688401 
 
Ewil Green: Mail ewil.green@gmail.com Tlf: 41114260 
 
Jenny Lindh: Mail: jmlindh@gmail.com Tlf: 28416422 
 
Luke Jermy: Mail: luke.jermy@gmail.com  TLF: 53554138 
	


