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Bestyrelsens beretning for 2010

Vi har en standardindledning til beretningen,
der lyder  for femte gang således:
Igen i år er det en fornøjelse af aflægge
beretning om driften af Sorø Kultur- &
Fritidscenter. Hovedindtrykket af det her er,
at det går rigtigt godt. Vi har en stigende
mængde medlemmer, der bruger
lokaliteterne flittigt og er glade for at
komme her.

Det her er en rigtig god institution at være
medlem af, arbejde på og være bestyrelse
for. Og sådan skal det blive ved med at
være.
I uprioriteret rækkefølge vil vi herefter
nævne:
Ved indkaldelsen til generalforsamlingen er
vi  poræcis 100 medlemmer.  Det er så
mange, at det bliver et større og større
problem at få plads til alle de arrangementer
som medlemsforeningerne gerne vil afholde,
og bestyrelsen har derfor søgt kommunen
om
tilladelse til at inddrage kokslageret til
aktivitetslokale. Vi forventer at få et svar
til efteråret.
Muligheden for at yde en høj service overfor
medlemmerne hænger nøje sammen med, at
vore resourcer udnyttes bedst muligt. Det er
derfor meget generende, når der ikke meldes
afbud, når et arrangement ikke gennemføres.
Der er ingen grund til at Knud farer rundt og
ændrer bordopstillinger
og andet til en aktivitet, der ikke finder sted.
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.
Som oplyst sidste år har vi nu en fast vikar
og en fast havemand, som lønnes over det
kommunale lønsystem.

Vi har ikke fået forhøjet vore bevillinger, og det
betyder, at vi i det regnskab vi fører over
ejendomscentret i 2010 har et mindre underskud
på godt 10.000 kr., som vi i mellemtiden har
indbetalt. Det er ærgerligt - men det var rigeligt
pengene værd at få P-pladserne gjort i stand.

Vi holdt i foråret 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 2011 - vi tror det er en
god måde at opleve fællesskabet på.
Det er vores institution, og vores fælles forplig-
telse at her er pænt og hele tiden bliver pænere.
Kom og vær med. Tidspunktet er fastsat til 4/6 kl.
10 og vi afslutter med en frokost på centerets
regning.
Det, at dette her er vores fælles anliggende, med-
fører også, at vi fortsat skal spare på de ydelser der
hører til huset, lys, rengøring, vand og varme. Vi
har nogen ordensregler, der ikke er mere snærende
end de er til at efterleve.
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 modtage det.
Vær rare at slukke lyset og låse dørene når I går. Vi
har ikke haft indbrud hernede, men sommetider
har vi næsten inviteret til det.
Og det er et meget dårligt signal at sende til nabo-
erne, at vi er så dårlige til at spare på deres skatte-
kroner, at vi ikke en gang gider slukke lyset efter
os.

Vi har planer om (ønsker om) at udvide
opbevaringspladsen yderligere ved anskaffelse af
en container mere, gerne ved overtagelse af en af
de 2 som kommunen har anbragt foran
beredskabets garager.



Den skal så flyttes over bag garagerne, og vi
kan forhåbentligt få sat torvet i stand, så det
kan anvendes til aktiviteter.

På generalforsamlingen for 2009 blev det
besluttet at stille lokale 122 til rådighed for
korttidsudstillinger for skoler m.v.
Muligheden har kun været benyttet i
begrænset omfang.

Hjerteforeningen har doneret en hjertestarter
til centeret. Der har været holdt et instruktion-
skursus for 10 personer i brugen. Det er ikke
så mange - i virkeligheden burde vi
allesammen kunne betjene 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 inden i kassen, og vil
være i stand til at betjene den, hvis det gælder.
Benyt jer af tilbudet.

I år fylder centret 5 år. Vi synes vi vil fejre det
med en fest - præcis som vi gjorde det ved
åbningen. Festen er på dagsordenen som et
selvstændigt punkt, så vi kan debattere den
der.

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,
at vi er glade for centeret. Lad os glemme
surhed og småbrokkeri, og glædes over, at vi
har disseher 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 2010, som jeg håber vil fortsætte i mange år
endnu.
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