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Værkerne
Bestyrelsens beretning for 2016
Det er bestyrelsens opfattelse, at driften i
2016 er forløbet tilfredsstillende.

Centeret har levet i 10 år med de parkeringsforhold her er. Men pludseligt - og uden forudgående
Sorø Kommune skar lidt ned på vort budget kontakt til bestyrelse eller pedel begyndte
for året 2016 på samme niveau som for alle kommunen at indrette 2 ekstra handicapparkeringspladser ude på de grusbelagte
andre. På trods heraf lykkedes det at drive
parkeringsarealer.
centeret indenfor budgettets rammer, først
Dvs kommunen inddrog 4 almindelige pladser og
og fremmest ved at trække lidt mere på de
midler vi har fra kontingentindbetalingerne. lavede dem om til handicappladser.
Som regnskabet viser råder vi alligevel over Selvfølgelig skal her være handicappladser nok.
ret store midler, men sandsynligheden er, at Men ikke lige der. Sammen med kørestolsdanserne
gjorde vi opmærksom på, at handicappladser skal
vi får brug for vores kassebeholdning nu.
Bl.a. står opvaskemaskinen nok snart over- være asfalterede, så der ikke bliver kørt grus op i
dækkene. Vi anviste endda en alternativ placering.
for udskiftning. Det er ikke en almindelig
husholdningsmaskine vi har, så det kommer Men nej. Pladserne skulle ligge der.
til at koste. (Opvaskemaskinen er udskiftet
i begyndelsen af 2017)

Såvidt vi har kunnet konstatere har de aldrig været
brugt.

Ved årsskiftet var vi lidt færre medlemmer
end ved sidste årsskifte, 115 mod 119. Det
går lidt op og ned, og vi er allerede tæt på
status quo.
Takket være Peters indsats og medlemsforeningernes fleksibilitet er det endnu en
gang lykkedes at skaffe plads til alle.

Det lader til, at der er 2 punkter, der vil være
gennemgående i bestyrelsens beretning år for år:.

Det ene er:
Vær rare at vaske op efter jer, når I har brugt
service. Det duer ikke, bare at stille det på
køkkenbordet. Det forsvinder jo ikke af sig selv.
Det er fortsat bestyrelsens ønske, at ingen
Der er nogen, der skal vaske det op, og det er
bør afvises på grund af pladsmangel - så må bestyrelsens opfattelse, at det mest logiske er, at
vi rykke endnu mere sammen.
det er dem, der har brugt det.
Bestyrelsen har besluttet at gøre en lidt
Det er ingen undskyldning, at opvaskemaskinen
større indsats for at få inddraget kokslageret var fuld eller igang. Hvis ikke du kan vente, så
som teater- og aktivitetssal.
vask det op i hånden. Her er opvaskebørster og
Vi har bl.a. gjort reklame for sagen under
viskestykker.
Kyndelmissearrangementet og sat plancher Det andet er ikke rimeligt.
op i centeret, der fortæller lidt om planerne. At der er nogen, der skal komme og vaske op efter
Vi har ikke fundet bevågenhed for dem
dig.
endnu. 2017 er et valgår.
Det andet er:
Vi håber på, at der er nogen, der får øje på
Vær rare at rydde op efter jer, når I forlader
os.
lokalerne. Det gælder alle lokaler, mødelokaler,
toiletter og gangarealer.
Vi gør rent her hver morgen, mandag - fredag, men
Kommunen har i hvert fald fået øje på os i
vi skal ikke begynde rengøringen med at fjerne
2016.
grov forurening, som den, der har efterladt den
Eller i hvert fald på vores p-pladser.

godt ved, ikke er i orden.

beretning om Værkerne er en positiv beretning.
Lad os holde fast i, at her er godt at komme,
at vi er glade for centeret. Lad os glædes over, at
vi har disse her faciliteter.

Med enkelte undtagelser, typisk i forlængelse
af fester, er det faktisk gået rimeligt i
hovedbygningen, men reglen gælder alle
lokaler.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke 12
Der må heller ikke efterlades pizzabakker m.v. Soranere for deres fortsatte ophængning af
i musiklokalet i vaskehuset.
billeder hernede. Det er med til at gøre huset
Det er bestyrelsens opfattelse, at Knud og
spændende og rart at færdes i. Vi vil også gerne
Mona klarer det fint, men det betyder ikke, at takke brandvæsenet for et godt og
medlemmerne skal udnytte det.
imødekommende naboskab under de nye vilkår,
Så går noget af ideen med vores driftsform
de har fået.
tabt.
Personligt vil jeg gerne takke resten af
bestyrelsen og Knud, Mona og Kurt for et godt
og spændende samarbejde i 2016.
Bestyrelsen har forsøgt i løbet af året at
Jeg håber det vil fortsætte i mange år endnu.
imødekomme de ønsker vi har hørt om eller
selv er stødt på.
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Men vi kan jo have overset noget.
Vi vil gerne i stil med tidligere år høre om
der er ønsker vi kan gøre noget for at
imødekomme. Der er i budgettet sat penge af
til medlemsønsker - hvis budgettet bliver
vedtaget om lidt.
Vores parkeringspladser bliver pænere år for
år.. I hvert fald der, hvor kommunen ikke
blander sig. Noget af æren herfor har Kurt
Munkholm haft. Det var ved at lykkes for ham
- og så siger han op. Han stoppede med årsskiftet. Det kunne ikke betale sig. Den løn, vi
kunne betale ham blev trukket krone for krone
i hans pension, og så er der jo ikke meget ved
det.
Stillingen bliver slået op igen om en måneds
tid, og så må vi jo håbe, at vi finder en anden,
der vil falde lige så godt ind her, og være lige
så god.
Det var det vi har valgt at sige i denne beretning. Alt andet, I kan komme i tanke om kan
vi tage under debatten, og så få det med i
referatet
Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at en

Ole Ring, formand

Jussi Wolkovitz, sekretær

