
For første gang i Værkernes historie er
beretningen for året der gik ikke den samme
som for året før med en lille smule krøller
på.
Årsagen er 2 begivenheder, som strækker sig
hen over årsskiftet, men som givet er det
væsentligste, der er sket for os i meget lang
tid:
Peter Hammer trækker sig fra bestyrelsen.
Vi har ellers kørt med fuldstændig uændret
bestyrelse siden det år, hvor Værkerne blev
besluttet og godkendt af kommunen, dvs. 2
år længere end vi har været i drift.
Peter har været kalenderfører hele perioden.
Han har været det på bedste embedsmands
manèr:
1) Reglerne skal overholdes.
2) Der skal være orden på tingene
3) - og når de ting er på plads skal man være
    så venlig og hjælpsom som muligt
Peter har fordelt tingene i sit virke.
Punkt 1 og 2 var overfor bestyrelsen og
punkt 3 overfor medlemmerne.
Begge parter kommer til at savne Peter.
Den anden begivenhed er, at vi skal have et
nyt bookingsystem. Det hænger naturligvis
sammen med at Peter slutter.
Men såvel det ene som det andet var nu
drøftet gennem lang tid, og har således ikke
bare relation til idag.
Supersaas er allerede taget i brug.
Tilsyneladende er det gået ret gnidningsløst
i hverdagssituationerne. Vi skylder stor tak
til Jan Klattrup fra Dianalund for praktisk
hjælp med tilpasningen af systemet.
Men lakmusprøven kommer først, når vi går
i gang med lokalefordelingsproceduren.
Vi starter 4/3 med at lade de hold, som vi jfr.
vedtægterne er forpligtede til at give „størst
mulig kontinuitet“ reservere. Det har de
frem til 18/3 til. Så lukker vi kalenderen i en
uge, så vi kan se, hvad der er kommet ind -

forhåbentligt uden konflikter.
I den uge, hvor systemet er lukket for medlem-
merne vil vi så gennemgå reservationerne
uden dermed at godkende dem
De er stadigvæk kun reservationer.
25. marts åbner vi så kalenderen igen, og så kan
alle andre reservere lokaler i 14 dage.
Både i første og anden omgang kan der komme
konflikter, og så må I skrive til
lokalebooking@vaerkerne.dk
så kikker vi på det, og prøver på at leve op til
Peter.
Der bliver indkaldt til endeligt lokalefordelings-
møde den 22. maj.

Endeligt skal det bemærkes, at garager, kokslager
og container ikke er med i lokalebookingsystemet,
og skal søges på traditionel vis.
-
Og så til det sædvanlige:
Det kommunale budget for 2017 var på nogen-
lunde  samme niveau som for 2016, det var frem-
skrevet med en lille smule, og der var skåret lidt i
generelle besparelser.
På trods heraf lykkedes det at drive centeret inden-
for budgettets rammer, og vi har ikke måttet bruge
af „vore egne midler“ - kontingentindbetalingerne.
Som regnskabet viser har kassebeholdningen
alligevel fået et ordentligt hak nedad, bl.a. pga
anskaffelsen af en ny opvaskemaskine, og udgifter
til  etablering af bookingsystemet, men det vil
Svend redegøre nærmere for.
Og så skal vi til at vænne os til, at vi har lidt færre
penge, fordi Supersaas koster penge.
Vi plejer at have en post på budgettet til opfyldelse
af medlemsønsker.
Vi vil fortsat kunne opfylde medlemsønsker - bare
I ikke ønsker jer ret meget. Der er kun afsat min-
dre beløb til formålet, og en stor del af dem er
allerede disponeret til  en petanquebane i Æble-
haven. Og vi skal have oparbejdet en rimelig
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medlemmerne skal udnytte det.
Så går noget af ideen med vores driftsform tabt.
-

Vi har fået ny havemenand i stedet for Kurt - han
hedder Hans Peter, og er gået på med krum hals.
I løbet af foråret får vi etableret en petanque-
bane i æblehaven, det sørger Hans Peter og
Knud for.
-

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 er gået mere aktivt ind i Kyndelmisse-
samarbejdet. Vi afholdt asfaltbal og skal i den
anledning sige tak til „The Blues Bakery“ for at
spille -  med den lumske hensigt at bede dem
gentage det næste år.
Vi vil også gerne takke brandvæsenet for et godt
og imødekommende naboskab.
Personligt vil jeg gerne takke resten af
bestyrelsen og Knud, Mona og Hans Peter for et
godt og spændende samarbejde i 2017.
Jeg håber det vil fortsætte i mange år endnu.
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kassebeholdning igen.
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 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.
Bestyrelsen har besluttet at gøre en lidt større
indsats for at få inddraget kokslageret
som teater- og aktivitetssal. Det vil afhjælpe
mange spidsbelastnigssituationer - som f.eks.
i aften. Det er jo betegnende for vores
belægningssituation, at vi ikke kunne skaffe
plads til at holde generalforsamling i vores
egne lokaler, men måtte låne os frem

-
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.
Der er nogen, der skal vaske det op, og det er
bestyrelsens opfattelse, at det mest logiske er,
at det er dem, der har brugt det.
Det er ingen undskyldning, at opvaskemaski-
nen var fuld eller igang. Hvis ikke du kan
vente, så vask det op i hånden. Her er
opvaskebørster og viskestykker.

Det andet er:
Vær rare at rydde op efter jer, når I forlader
lokalerne. Det gælder alle lokaler, mødeloka-
ler, toiletter og gangarealer. Det er blevet
meget bedre, men alligvel.

Vi gør rent her hver morgen, mandag - fredag,
men vi skal ikke begynde rengøringen med at
fjerne grov forurening, som den, der har
efterladt den godt ved, ikke er i orden.
Det er bestyrelsens opfattelse, at Knud og
Mona klarer det fint, men det betyder ikke, at


