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Referat af bestyrelsesmøde 7. august 2008 på Sorø Kultur- & Fritidscenter

1) Meddelelser
Roregattaen forløbet uden problemer. Der sendes regning til roklubben for overnatninger
Kokslageret fyldt ca. 50% op af SCKC. Bestyrelsen forholder sig ikke til dette medmnindre
der kommere klager fra andre brugere. Vi har byttet rundt på garagerene:
Roklubben har fået den nye container, vi har fået deres garage, Lions har fået vores.
Lions sørger selv for istandsættelse indv.
Knud køber grøn maling til containeren og får de synlige flader malet inden vinter.
Der er truffet principbeslutning om anskaffelse af en 30-fods container næste år, gerne
så hurtigt at den kan komme med på lokalefordelingsmødet. Endelig beslutning træffes
efter nytår.
Lions har placeret 10 borde og en del service på centeret - det indgår i den daglige drift.

2) Økonomi
Vi har ca. 50.000 i kassen, og forventer at bruge ca. 15.000 resten af året.
Det svarer til et driftunderskud på ca. 3.000 i 2008

3) Ferieperioden
Knud og Mona har holdt ferie samtidig uden at det gav problemer.
Fremover vil vi aftale en vagtordning, således at en fra bestyrelsen overtager
„pedeltelefonen“ i Knuds ferie. På samme måde vil der blive en vagtordning, hvis
kalenderføreren tager på længere ferier.

4) Overnatningsregler
Der er kommet krav om ansøgning om tilladelse til overnatning i vore lokaler.
Peter sender skema med ud til dem, der bestiller lokaler til formålet. Administrations-
regler aftales med beredskabstjenesten, og lægges på hjemmesiden

5) Retningslinier for afholdelse af rockkoncerter
Retningslinier for afholdelse af rockkoncerter o.l. lægges på hjemmesiden
De skal følge de retningslinier, der blev givet til Analog

6) Evt.
Analog gøres opmærksom på, at selvom de evt. selv betaler del af keyboard, forbliver
det centerets ejendom, og må bruges af brugere  af musiklokalet.
Næste bestyrelsesmøde  21. oktober kl. 16.30
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