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Bestyrelsens beretning for 2013

Set gennem bestyrelsens briller er 2013 -
vores 8. driftsår - som alle de foregående
forløbet udmærket.
Vi har pr. 31/12-2013 115 medlems-
foreninger. Det er 2 færre end sidste år, men
stadigvæk flere end vi overhovedet havde
forventet at kunne samle om Værkerne.
Mange af dem er opstået fordi vi har været i
stand til at tilbyde dem et sted at være.
Det er nok det, der er det fornemste resultat
af vores tilstedeværelse i det soranske
kulturliv. Disse ord er genbrug fra sidste år,
og det er vel ikke den værste indledning
man kan have på en beretning.
Der er lidt malurt i bægeret - der er nogen få
der ikke har betalt deres kontingent. Det er
ikke rimeligt.
Huset har i årets løb gennemgået nogle
forbedringer, der har gjort det lidt lettere
uden at det har ændret væsentligt i den
daglige brug. Og det skulle det heller ikke.
Den ene er, at vi i løbet af sommerferien
fik installeret briklåse på dørene.
Det kostede rigtigt mange penge. Vi
havde dem opsparet i det kommunale
budget, så økonomisk har det ikke kunnet
mærkes. Men det har medført, at vi ikke
siden har været ude for, at huset stod
uaflåst natten over. Vi var bange for at selve
ombytningen fra nøgler til låsebrikker kunne
medføre kortvarige problemer, men stort set
er det gået glat.

Vi havde et ønske om at huset skulle have
lysfølere så mange steder som muligt for
at undgå, at huset blev forladt med lyset
brændende om natten, men veg tilbage for
det, fordi det var meget dyrt.
De er kommet alligevel. Kommunen
installerede dem samtidig med, at den gjorde
det i de fleste andre kommunale bygninger.

Vedligeholdelsen af huset er delt mellem
kommunen og os selv, således at vi selv
står for den indvendige vedligeholdelse, og
kommunen for den udvendige.
Indvendigt har Knud og Mona stået for den
daglige drift - og gjort det flot og venligt.
Heldigvis har brugerne respekteret huset og været
skånsomme i deres anvendelse, så der har endnu
ikke været de store udgifter, men en dag må vi
jo se i øjnene, at det skal have den store tur med
maling, fernisering og hvad der nu i øvrigt hører
til, og til den tid skulle vi gerne igen have sparet et
rimeligt beløb op af vores kommunale  midler.
Foreløbigt er det således, at de udgifter, der har
været, er gået til nyt inventar af forskellig art, og
imødekommelse af relativt beskedne
medlemsønsker. Budgetforslaget for 2014
indeholder som sidste budget muligheden for
yderligere ønsker fra medlemmerne op til
ca. 10.000 kr. Der er allerede indkommet et:
Der er ønske om, at vi kasserer det gamle service
der er meget forskelligt og køber noget nyt, der
er helt ens. Det vil bestyrelsen holde op mod evt.
andre ønsker.
Den udendørs vedligeholdelse påhviler
kommunen. Her har det været lidt mere svært at få
ønskerne opfyldt. Bestyrelsen har ønsket at få
altanen på 1. sal repareret, at få malet karnapperne
og vinduerne på sydsiden og at få efterfuget mur-
værket generelt. Vore ønsker er havnet på en
prioriteringsliste mellem ønskerne fra alle andre i
kommunen, og har endnu ikke vundet fremme. Vi
håber, at nogen af dem bliver imødekommet i år.
De 2 storme vi har haft, har medført mindre
skader på bygningerne, som falder udenfor den
løbende vedligeholdelse, og som skulle være
under gennemførelse.



dryppe på os.
Vi har haft projektet til udtalelse hos Lokale- &
Anlægsfonden, der har fundet det
interessant og velgennemtænkt, men foreløbig
ikke andet. Fonden yder kun støtte til noget, der
i forvejen støttes af den lokale kommune, i hvert
fald når det er sådan noget som detteher.
Vi har - påny - søgt kommunen om et mindre
beløb til yderligere færdiggørelse af
 tegningerne, og afventer svaret.
-
Vi aflyste oprydningsdagen i 2013. Vi
genindfører den næppe. Der skal være en meget
større opbakning fra foreningernes side for at det
skal give mening.
-

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
Som jeg sagde i indledningen:
Denne beretning 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 disseher faciliteter.
Lad os være glade for at vi har nogle ualminde-
ligt venlige, imødekommende og flittige menne-
sker til at hjælpe os med at holde det i stand. Jeg
vil bede jer at rejse jer og med mig give en hånd
til Knud og Mona, Kurt og Thomas.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke 12
Soranere for deres fortsatte ophængning af
billeder hernede. Det er med til at gøre huset
spændende og  rart at færdes i. Vi vil også gerne
takke brandvæsenet for et godt og imødekom-
mende naboskab, der har reddet os ind i mellem,
når det har knebet med pladsen.
Personligt vil jeg gerne takke resten af
bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde
i 2013, som jeg håber vil fortsætte i mange år
endnu.
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Vi har tilbudt, at de mest påtrængende almin-
delige vedligeholdelsesarbejder kunne udføres
for nogen af de midler, vi har sparet op, men
det må man ikke.
Kommunale midler skal bruges til det, de er
beregnet til. Det er et synspunkt, man sagtens
kan forstå, når det drejer sig om en skole.
Penge til skolebøger, skal ikke anvendes til
maling af aulaen. Men hos os er overgangen
måske ikke så stor, men sådan er reglerne
altså.
Udendørs kan vi alligevel godt selv gøre
noget. I løbet af sommeren har vi fået fjernet
nogle bådtrailere fra ejendommen og gennem-
ført en foreløbig oprydning.
Bestyrelsen vil lade området bag ved
kokslageret sætte i stand, så roklubben kan få
en ordentlig opbevaringsplads til deres
bådtrailer, og der kan komme lidt flere parke-
ringspladser deromme.
De eksisterende parkeringspladser fremtræder
idag pæne og ordentlige. Hækkene er groet
til og blevet pæne - pånær omkring den
bageste. Vi har allerede prøvet at genplante et
par gange uden held, men prøver igen.
Vi har indenfor vores budgets rammer magtet
at fastholde vores havemand. På et eller andet
tidspunkt må det vel lykkes for ham.
Vi ville gerne have asfalten repareret, men det
er i øjeblikket ikke klarlagt om det er en del af
den vedligeholdelsesaftale kommunen har
indgået med NCC eller en særskilt entreprise.
I givet fald får det meget lange udsigter, men
hullerne omkring kloakristene skulle blive
repareret i år.  De er farlige.
-
Vi har stadigvæk et stort uopfyldt ønske
omkring etableringen af en teatersal i
kokslageret. Dels vil den afhjælpe den
almindelige mangel på lokaler, som bliver
mere og mere påtrængende, dels vil det give
os mulighed for nogle helt nye tilbud.
Den ny kommunalbestyrelse har givet udtryk
for at den vil ændre anlægsinvesterings-
rækkefølgen drastisk. I første omgang vil det
tilsyneladende komme idrætsforeningerne til
gode, men vi håber at det efterfølgende vil


