
Bestyrelsens beretning for 2015

Det er bestyrelsens opfattelse, at 2015 -
vores 10. driftsår - som alle de foregående år
er forløbet udmærket.
Sorø Kommune står i en anstrengt
økonomisk situation, der har medført, at
kommunen gennemfører besparelser på
alle områder. Det rammer dermed også os,
men det er bestyrelsens opfattelse, at vi vil
kunne gennemføre en fortsat tilfredsstillende
drift, også i 2016.
Vi har i 2015 igen haft en mindre stigning i
antallet af medlemsforeninger - vi er nu 119.
Takket være Peters indsats og medlems-
foreningernes fleksibilitet er det endnu en
gang lykkedes at skaffe plads til alle.
Det er fortsat bestyrelsens ønske, at ingen
bør afvises på grund af pladsmangel - så må
vi rykke endnu mere sammen.
Men der er ingen tvivl om, at behovet for
at få inddraget kokslageret i den aktive
bygningsmasse er stærkt stigende, og vi har
påny ansøgt kommunen om at projektet
kommer med på budgettet.
Kommunens største anlægsoopgave,
Frederiksberg Skole, skulle blive fuldført i
2017. Så 2018 er nok det tidligste vi kan
håbe på at vinden blæser vores vej, men vi
vil fortsat søge og søge.

-
Vi synes, at her stadigvæk er pænt, rigtigt
pænt endda. Men med 10 driftsår på bagen
er det klart, at kravene til vedligeholdelse er
stigende.
Vi har af egne midler foranlediget, at der
blev malet udendørs på sydsiden og på
kokslageret. Det er egentligt ikke vores
budget, der skulle dække den udvendige
vedligeholdelse, men nu var det altså blevet
for slemt.

Vi fik også malet og istandsat nogen af lokalerne
indendørs, bl.a. gangen og 111. men det er som det
skal være. Det er vi selv ansvarlige for.
-

Vi har naturligvis også lidt malurt i bægeret.
Vi har valgt at stole på hinanden - det er meget få
steder hernede, der er aflåst.
Det er gået godt hidtil, men nu er der en forening,
der har oplevet, at nogen af dens ejendele er
forsvundet, og at nogen andre har nydt godt af
deres drikkevarer.
Vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre ved det.
Vi håber, det er en enlig svale, men hvis der er
andre, der oplever nogen lignende, må vi
konstatere at uskyldens tid er forbi, og gøre noget
ved det. Men her bliver mindre rart og mere
kompliceret at være, så vi vil gerne appellere til,
at vi passer på hinandes ting og respekterer andres
ejendom.
-

Vi har i år igen haft klager over den daglige
rengøring. Det er vores opfattelse, at det ikke er
berettiget.
Eller måske rettere, at sådan er livet.
Her bliver gjort rent hver morgen mandag - fredag
kl. 8 - 10. Men når lokalerne så tages i brug, så
bliver de jo nussede igen.
Efter ordensreglerne er det sådan, at brugeren af et
lokale skal gøre det rent efter sig, og stort set
overholdes det - men jo ikke til Mona’s niveau.
Derfor er det muligt, at den der overtager et lokale
om aftenen kan blive utilfreds med tilstanden.
Det er kun et spørgsmål om, hvilke krav eller
forventninger man har.
Vi HAR oplevet tilfælde, hvor en bruger ikke har
rengjort godt nok efter sig. I de tilfælde påtaler vi
det - og prøver på at redde situationen.
Vi har også oplevet brugere med krav, der oversteg
hvad vi normalt forventer at leve op til.
Hvis man har en aktivitet, der kræver MEGET
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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.

De eksisterende parkeringspladser fremtræder
pænere end længe. Hækkene er groet lidt mere
til og blevet pænere - på nær 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
nok et ønske med meget lange udsigter.

-

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
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.

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 og Knud og Mona og Kurt for et
godt og spændende samarbejde i 2015, som jeg
håber vil fortsætte i mange år endnu.
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rene lokaler, er det nok sådan, at så må man
selv fatte kost og spand.
Det er bestyrelsens ambition, at rengøringen i
centeret skal mere end leve op til det niveau,
der iøvrigt præsteres i Sorø Kommune, og det
synes vi at Knud og Mona klarer fint.
Det er sådan, at her ikke rengøres lørdage og
søndage. Det stiller store krav til fredags-
brugerne om oprydning, og til week-end-
brugerne om tolerance.
Vi kan ikke gøre andet. En ekstra times
rengøring om ugen koster ca. 11.000 kr. om
året (18.000 kr. hvis det er i week-enden), og
så vil det kun ændre vilkårene for den, der
kommer lige efter.
Det var usædvanligt mange ord om rengøring.
Og så fik jeg endda ikke sagt et ord om
køkkenet.
Det er der, de allerfleste forsyndelser sker.
Vær rare at sætte brugt service i opvaske
maskinen, og tænd for den, hvis den bliver
fuld. Så vil de allerfleste problemer forsvinde.
Dette her er et medlemsdrevet hus. Det er
dem, der kommer her, der er ansvarlige for, at
her altid er pænt og ordentligt. Værkerne er
ikke et kommunalt tilbud, hvor du kan klage,
hvis der ikke kommer nogen og rydder op
efter dig. Det er et fælles ansvar.
Det kan godt være, at vi skal passe på at gøre
lidt mere opmærksom på det.
Dem, der kommer til generalforsamlingen, er
jo nok klare over det, men det er jo ikke dem,
der alene udgør de daglige brugere af huset.
Dem, der kommer her er vore medlemmers
medlemmer, og for nogle af dem er Værkerne
måske bare lokaler der stilles til rådighed,
uden at man har andet ansvar for dem end
almindelig hensynsfuldhed. Dem, der kommer
her er hensynsfulde, ellers ville her ikke se ud
som der gør.
Men vi skal alligevel passe på, at fortælle
historien om hvem vi er til dem der kommer
her. Og det vil vi bede medlemsforeningerne
om at gøre løbende.

Bestyrelsen har forsøgt i løbet af året at
imødekomme de ønsker vi har hørt om eller
selv er stødt på.


