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Bestyrelsens beretning for 2011

Det er for 6. år i træk bestyrelsens opfattelse,
at driften af Sorø Kultur- & Fritidscenter
forløber overordentligt tilfredsstillende.

Vi har et stigende antal medlemsforeninger,
ved indkaldelsen 109, og en stigende brug af
lokalerne. Takket være en energisk indsat fra
kalenderførerens side, og en stor flexibilitet
fra medlemsforeningerne lykkes det endnu
at få opfyldt næsten alle lokaleønsker, men
det er tydeligt, at vi nærmer os det punkt,
hvor det ikke går mere.

Der viste sig i løbet af december 2011 en
mulighed for at søge fondsstøtte til
etablering af et aktivitetslokale i koks-
lageret, og bestyrelsen har derfor udarbejdet
et projekt, der er søgt støtte til.
Projektet fremlægges til debat på
generalforsamlingen.

I løbet af 2011 har vi fået istandsat bunkeren
og indgået en aftale med Sorø Museum om
anvendelse i museets skoletjeneste.
Vi fik støtte til istandsættelsen fra Nordea
Danmark fonden, men ikke nok til at dække
alle udgifter. Det har medført, at der er
underskud på vort interne regnskab for 2011,
men vi har stadig en stor og tilstrækkelig
kassebeholdning.

På det kommunale budget har vi til gengæld
et enormt overskud - ca. 50.000 kr.
Beløbet fremføres og lægges til vort
ordinære budget.
Når man går ind i tallene viser det sig, at
hele overskuddet ligger i en eneste post på
regnskabet - varmeregningen. Vort varme-
forbrug i 2011 var 60.000 kr. lavere end i
2010. Det kan derfor være risikabelt bare at
bruge løs. Der er jo ingen, der ved, hvordan
næste vinter bliver. Men bestyrelsen er da
åben for en diskussion af, om der er påtræn-

gende ønsker, der kan imødekommes.
Umiddelbart betyder det, at vi kan fastholde at
have en fast vikar og fast havemand for 2012.

I forlængelse vedtagelsen af jubilæumsfesten blev
det vedtaget at undersøge om der kunne holdes en
velgørenhedsfest. Tanken var at lade en medlems-
forening stå for festen, og udbyde billetter til salg
til Sorøs borgere.Sorø Kultur- & Fritidscenter ville
så støtte festen med praktisk arbejde og 10.000 kr.
Det blev ikke til noget.
Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at vi vinder
ved at være så åbne og udadvendte som muligt, og
at en gallafest i stil med Akademiets baller kunne
bidrage til at styrke vort image hos de Soranere,
der ikke kommer her til hverdag som medlemmer
af en forening. Bestyrelsen ønsker derfor at lade
tilbudet stå åbent, hvis der er en forening, der har
lyst til at binde an med det.

Vi har oplevet et mindre antal tilfælde, hvor dø-
rene ikke er blevet låst efter den sidste forening
har forladt centeret. Her har ikke været indbrud af
den årsag, men det er en unødig risiko at løbe. Det
er blevet bedre end tidligere.
Medlemsforeningerne er også blevet bedre til at
melde afbud når et arrangement ikke
gennemføres, men det kikser stadigvæk en gang i
mellem. Der er ingen grund til at Knud farer rundt
og ændrer bordopstillinger og andet til en aktivitet,
der ikke finder sted. Vær rar at melde afbud.
Hvis annulleringen først finder sted indenfor de
sidste 48 timer, skal man foruden afbud til
lokalebooking@vaerkerne.dk  også ringe afbud til
Knud på 4160 2604. Ellers er det ikke sikkert at
han når at få besked.

Vi holdt igen i 2011 en oprydningsdag, hvor ca. 10
medlemsforeninger hjalp med til at få sat huset i
stand, først og fremmest på områder, hvor vi havde
svært ved at nå ud til hverdag.
Vi vil gerne gentage det i 2012 - vi tror det er en
god måde at opleve fællesskabet på.



at vi er glade for centeret. Lad os glemme surhed
og småbrokkeri, og glædes over, at vi har disse-
her faciliteter.
Lad os være glade for at vi har nogen-
ualmindeligt venlige, imødekommende og
flittige mennesker til at hjælpe os med at holde
det i stand. Jeg vil bede jer at rejse jer og med
mig give en hånd til Knud og Mona, Kurt og
Thomas.
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.
Personligt vil jeg gerne takke resten af
bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde
i 2011, som jeg håber vil fortsætte i mange år
endnu.

SORØ KULTUR- & FRITIDSCENTER

Ole Ring, formand Jussi Wolkovitz, sekretær

Det er vores institution, og vores fælles for-
pligtelse at her er pænt og hele tiden bliver
pænere. Kom og vær med. Tidspunktet er
fastsat til lørdag 16/6 kl. 10 og vi afslutter med
en frokost på centerets regning.
Selvom vi havde overskud på regnskabet for
2011, vil vi gerne opfordre til, at vi fortsat skal
spare på de ydelser der hører til huset, lys,
rengøring, vand og varme. Det er de poster, vi
selv har indflydelse på i regnskabet, og som
kan sikre os et fortsat økonomisk råderum.

Vi vil også opfordre til, at vi gør arbejdet så let
som muligt, for dem der går hernede til
hverdag og passer på huset for os.
Vær rare at rydde op efter jer.
Vær rare at sætte servicet i opvaskemaskinen,
når I er færdige med det. Hvis I er de sidste i
huset, så vær rare at tænde for maskinen, når I
går. Efterlad huset, som I gerne selv vil mod-
tage det.
På generalforsamlingen for 2009 blev det
besluttet at stille lokale 122 til rådighed for
korttidsudstillinger for skoler m.v.
Muligheden har fortsat kun været benyttet i
begrænset omfang. Nu har Sorø Museum
udtrykt ønske om evt. at kunne benytte lokalet,
når de har aktiviteter i bunkeren.
Hvis ikke det sker, er bestyrelsen indstilllet på
igen at lade lokale 122 være en del af vor
aftale med 12 soranere.

Vi har en hjertestarter hængende, som vi fik
for 1½ år siden af hjerteforeningen. Der har
heldigvis ikke været brug for den. Knud har
lovet at give en kort instruktion til enhver
medlemsforening, der måtte ønske det. Det er
ikke et full-scale kursus, men det betyder, at
dem, der har fået Knuds gennemgang ved
hvordan starteren ser ud, og vil være i stand til
at betjene den, hvis det gælder.
Benyt jer af tilbudet.

Det var det vi har valgt at sige i denne beret-
ning. Alt andet, I kan komme i tanke om kan
vi tage under debatten, og så få det med i
referatet
Som jeg sagde i indledningen:
Denne beretning er en positiv beretning.
Lad os holde fast i, at her er godt at komme,


