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Referat af lokalefordelingsmøde 27/5-2014

Tilstede: LOF Elly Hansen, Dansk Flygtningehjælp Mogens Sckeri,
Hjerneskadeforeningen Dan Kiving, Sorø Jazz Søren Jørgensen,
Sorø Roklub Merete Leisted Busk, Danske Afgansk Forening Abdul Sabur Sadir +
Mohammad Tahese, FOF Kirsten Lund Larsen, Danmarks Naturfredningsforening
Eva Nielsen, Holbergteatret Mogens Sckeri
Fra bestyrelsen: Peter Hammer, Vibeke Gylling, Ole Ring, pedel Knud Pedersen

1) Velkomst og præsentation

2) Fremlæggelse af bestyrelsens forslag for 2014/15 v/Peter Hammer
Peter Hammer oplyste, at der var indkommet ønsker efter deadline, som
vil blive behandlet senere.

I nogle tilfælde, hvor der er sammenfald mellem ønsker fra LOF og fra andre
medlemmer, er sidstnævntes ønsker blevet prioriteret højest, idet bestyrelsen har
prioriteret ud fra, at LOF har langt de fleste lokaleønsker, og at der skal være
plads til andre foreninger. LOF er således i forslaget til lokalefordeling blevet
placeret i andre lokaler, eller med andre ændringer, end de ønskede.

Forslaget blev herefter gennemgået. Der var enkelte rettelser og kommentarer.
Forslaget blev herefter vedtaget og udsendes med dette referat.
Det vedtagne forslag vil ligge på hjemmesiden i løbet af en uges tid.

3) Almen orientering
Vi udskifter servicet indenfor kort tid. Det brugte stilles til rådighed for
medlemmerne. Det ingen ønsker gives til spejderne til loppemarkedet.
Kommunen er ved at udarbejde et nyt bookingsystem. Vi kikker dem over
skulderen for at se om der er noget vi kan lære.
Husk at melde fra, hvis du ikke får brug for et booket lokale
Husk at melde til, hvis du ønsker at bruge et tomt lokale, så vi får det registreret.

4) Evt.
Ros fra Sorø Roklub for at hjertestarteren er hængt udenfor. Opslag med
kode (4180) lægges på hjemmesiden.
Der var ønske om udendørs siddepladser. Bestyrelsen har efterfølgende
besluttet at købe 3 bord/bænkesæt, der placeres ved flagstangen, samt en
Webergrill. Grillen låses inde men kan lånes ved henvendelse til kalenderfører
eller pedel.
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