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Bestyrelsens beretning for 2012

Set gennem bestyrelsens briller er 2012 -
vores 7. driftsår - forløbet udmærket.
Vi har et stadigt stigende antal medlems-
foreninger. Pr. 31/12-2012 var der 117.
Det er 8 flere end sidste år, og nok flere end
vi overhovedet havde forventet at kunne
samle om Værkerne.
Mange af dem er opstået fordi vi har været i
stand til at tilbyde dem et sted at være.
Det er nok det, der er det fornemste resultat
af vores tilstedeværelse i det soranske
kulturliv.
Kommunen har i løbet af 2012 etableret
tilsvarende faciliteter i Stenlille og
Dianalund. De er under opstart. Det vil
sikkert medføre, at vores medlemstilgang
aftager en lille smule, og det er sikkert
godt.Når vi kommer lidt længere frem vil
det sikkert være en god ide at etablere en
kontakt til dem - og til Vrangshøj - så vi kan
lære af hinanden.
Ved lokalefordelingsmødet i 2012 oplevede
vi for første gang, at kalenderføreren ikke
kunne opfylde alle ønsker i rimeligt omfang,
og vi måtte helt afvise et ønske om en
teaterforestilling med tilhørende øveaftener.
Den ville blokere salen for meget for alle
andre.
Det understreger behovet for etableringen af
den teatersal i kokslageret, vi har planer om.
Den kom ikke på kommunens finanslov for
2013, og realistisk set er det nok sådan, at
der ikke bliver plads til kommunal støtte  før
Frederiksberg  Skole er færdigbygget.
Bestyrelsen har derfor søgt at fremme etab-
leringen af den ved kun at søge et minimalt
tilskud i kommunen og derefter søge at rejse
resten af midlerne fra fonde m.v., men har
fået afslag.
Det er kendetegnende for den slags projekter
at forarbejdet er langt og trælst,  og tager

rigtig meget tid. Det vil derfor være dejligt, hvis vi
i løbet af 2013 kan få ryddet de første administra-
tive hurdler af vejen, og komme igang med noget
konkret arbejde på det projekt som Steen
Østergaard udarbejdede for os, så det vil vi allige-
vel arbejde for..
Vi har i årets løb haft et antal tilfælde, hvor
dørene til huset ikke er blevet låst, når den sidste
bruger har forladt lokalerne.
Endnu har det ikke haft alvorlige konsekvenser i
form af indbrud eller hærværk, men det gør os en
lille smule bekymrede hvergang.
Vi har påtalt det overfor de mulige syndere hver-
gang. Vi tror ikke, der er nogen, der gør det med
vilje. Vi har håbet, at det ville reducere problemet,
men det har ikke været tilfældet.
Det er derfor bestyrelsens indstilling, at vi skal gå
over til elektroniske låse og låsebrikker, som dem
der sidder på de kommunale haller.
Selvom det nok er et driftsspørgsmål, som besty-
relsen burde kunne tage stilling til alene, har vi
valgt at fremlægge det som forslag for generalfor-
samlingen. Det er trods alt et stort beløb i vores
regnskab - ca. 50.000 kr.
Vi har midlerne sparet op på det kommunale
budget, så det kommer ikke til at koste den enkelte
medlemsforening penge, hverken direkte eller
indirekte. Det er midler, der er beregnet til husets
drift indenfor driftsoverenskomsten med Sorø
Kommune.
Det er også således, at vi indenfor udgiftsrammen
kan ombytte alle nøgler, som medlems-
foreningerne har uden udgift for foreningerne.
Midlerne er stort set opstået ved at vort varmefor-
brug i 2011 var meget lavt. Da det ikke var
ekceptionelt højt i 2012 har vi stadigvæk pengene
til rådighed.
Vi har også penge at gøre godt med i vores eget
budget. Bestyrelsen opfordrer medlems-
foreningerne til at  fremkomme med ønsker, de
mener kan fremme glæden ved at benytte huset.
Bestyrelsen vil så efterfølgende tage stilling til



Selvom vi havde overskud på regnskabet for
2012, 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.
I 2012 har det blandt andet betydet, at vi har
kunnet anskaffe en bedre kaffemaskine og en
vandkøler, som var blandt de ønsker, der forelå.
Det var det vi har valgt at sige i denne beretning.
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 disse-
her faciliteter.
Lad os være glade for at vi har nogle ualminde-
ligt venlige, imødekommende og flittige menne-
sker 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. Vi vil også gerne
takke brandvæsenet for et godt og imødekom-
mende naboskab, der har reddet os ind i mellem,
når det har knebet med pladsen.
Personligt vil jeg gerne takke resten af
bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde
i 2012, som jeg håber vil fortsætte i mange år
endnu.
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ønskerne indenfor en beløbsramme på ca.
10.000 kr.

Vi har indenfor det kommunale budgets ram-
mer magtet at fastholde en havemand og en
vikar, selvom sidstnævnte ikke har været
benyttet i 2012.
Det ville ikke være en rigtig beretning, hvis
ikke vi havde et par hjertesuk .
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 har fået et yderligere problem:
Når der har været arrangementer hernede med
spisning, er der foreninger, der sætter rester i
køleskabene. Sådan gør man jo derhjemme.
Men det her er jo ikke et privat hjem.
Der er ingen, der tør bruge resterne dagen
efter, for der er ingen der ved hvem de tilhører
eller hvor gamle de er, og så står de bare der
og bliver ulækre.
Køleskabene er beregnet til, at man kan have
madvarer i dem frem til madvarerne skal
bruges. Vil I ikke være rare at fjerne jeres ting
fra køleskabene, når arrangementet er forbi.
Vi smider dem, der bliver stående ud, når vi
finder dem, men det er da ikke det pedellens
tid skal gå med.
Vi holdt igen i 2012 en oprydningsdag, hvor
ca. 10 medlemsforeninger hjalp med til at få
sat huset i stand, først og fremmest på områ-
der, hvor vi havde svært ved at nå ud til hver-
dag.
Vi vil gerne gentage det i 2013 - vi tror det er
en god måde at opleve fællesskabet på.
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 15/6 kl. 10 og vi afslutter med
en frokost på centerets regning.


