
 

Referat af lokalefordelingsmøde d. 25. maj 2010 

Kl. 19.30, Værkerne. 
 

Tilstede: 16 medlemsforeninger, bestyrelsen og Knud Petersen. 

 

Formanden Ole Ring bød velkommen og fastslog, at når mødet var slut, så forelå der en 

godkendelse af lokalefordelingen. Hvorefter OR gav ordet til Peter Hammer, i øvrigt takkede OR 

PH for dennes store arbejdsindsats. 

 

PH gennemgik de enkelte noter, 9 i alt (udleveret). Takket være forståelsen fra de fremmødte 

deltagere, så gav noterne ikke anledning til større diskussioner. 

 

Note 1. Bestyrelsens indstilling godkendt. FOF og LOF indvilligede i at anvende andre lokaler d. 

13/12 og 11/4. 

 

Note 2. AOF har frafaldet deres ønske vedr. onsdag aftener. DOF ønskede at overtage de 

pågældende dage og tider, og vil evt. kontakte AOF med henblik på samarbejde.  

 

Note 3. Bestyrelsens indstilling godkendt. Kalenderføreren anmodedes om at kontakte Seasun 

Liners for evt. at give Grannys mulighed for at anvende lokale 111 d. 14/10 eller 18/11. . 

 

Note 4. Bestyrelsens indstilling godkendt. 

 

Note 5. LOF frafaldt deres ønske om salen søndag formiddage. 

 

Note 6. Der blev foretaget nogle ændringer i tidspunkterne vedr. Musisk skole, Valkyria  og UFU 

Ung i Sorø for at give DOF mulighed for at afholde Zumba-kursus fredage kl. 9.15-13.30. DOF 

accepterede at give plads for Sorø Kommune d. 3/9. 

 

Note 7. 12 Soraners ønske fastholdes. Grannys Square Dancers undersøger selv om anvendelse af 

 et lokale i kommunen ved henvendelse til Michael Gangsted tlf. 5783 0725. 

 Ellers intet at bemærke. 

 

Note 8. 24/10 Filatelistklubben afholder regionsbyttedag 8.00 – 19.00 og dette fastholdes. 

             14/11 Grannys kl. 14.00 – 17.00. Parkinsonforeningen har indvilliget i at flytte til d. 7/11. 

             27/3 2011 Musisk Skoles fernisering 11.00 – 17.00 vælges. 

. 

Note 9. UFU opsætter udstilling tirsdag d. 26/4 i stedet for fredag d. 29/4 og nedtager udstillingen 

mandag d.9/5. 

 

Herefter gennemgik PH de enkelte medlemmers ønsker, og den samlede lokalefordeling blev 

dermed godkendt.  Det færdige resultat vil blive lagt ud på Værkernes hjemmeside. 

 

Efter endnu en tak til PH, kunne Formanden meddele: 

- at vi i forhold til budgettet havde et merforbrug på Kr. 16.000. 

- at der var ønsker om ibrugtagning af keramikovnen, dette kræver installationsændring,  og 

hvad koster denne ændring? Undersøges. 



- at bunkeren kan anvendes, men kræver istandsættelse. Vi retter henvendelse til kommunen 

herom. 

- At Roklubben og Kajakklubben blev anmodet om at fremsende forslag til evt. ændret 

udnyttelse af kokslageret. 

 

DOF ønskede muligvis at benytte musikhuset, jfr. det indgivne ønske herom. 

 

 

Ole Ring   Jussi Wolkovitz 

Formand   Sekretær 

 

 

OBS. Store oprydningsdag er flyttet til den 19. juni, kl. 10.00 – 13.00.     


