
Sorø Kultur- & Fritidscenter
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tlf. pedel 4160 2604, formand 5783 5700
www.vaerkerne.dk

e-mail: kontakt@vaerkerne.dk

Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 18/3-2009

Igen i år er det en fornøjelse af aflægge
beretning om driften af Sorø Kultur- &
Fritidscenter i 2008. Det er ikke ren jubel
som sidste år, men hovedindtrykket af det
her er, at det går, godt, vi har en stigende
mængde medlemmer, der bruger
lokaliteterne flittigt og er glade for at
komme her.
Herefter vil jeg nævne en hel masse
problemer, der har medført dels at vi må
stille forslag om forhøjelse af kontingentet,
dels at bestyrelsen beder om en ekstraordi-
nær bemyndigelse, som vi efterfølgende vil
søge godkendt i kommunen.
Men vær rare at huske, at det vi først og
fremmest vil sige er og forbliver:
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 nået op på 92 medlemmer. Vi nærmer os
altså et rundt tal. Når vi når det, skal det
markeres på en eller anden måde, som
bestyrelsen vil overveje.
Nogen få, 2-3 af alle disse medlemmer har
udfordret vores ordensregler i forbindelse
med nogen fester, hvor de ikke har ryddet
ordetnligt op efter sig. Bestyrelsen ønsker
ikke at det gentager sig. Vi har ikke haft
fantasi til at skrive et regelsæt, der fanger
problemet uden at begrænse vore mulighe-
der for at være imødekommende overfor det
store flertal, og vi anmoder derfor om en
bemyndigelsesregel, som nævnt i indkaldel-
sen. Lad os tage debatten om den, når vi
kommer til det punkt på dagsordenen.
Al den medlemsaktivitet har medført, at vi
har måttet ansætte en vikar, når Knud holder
ferie.

Vi vil forhandle med kommunenom at få vikar-
udgifterne budgetsat fremover. Det skal her be-
mærkes at bestyrelsen i 2009 har indgået aftale
med Sorø Kommune om, at være ansvarlig for
centerets samlede økonomi. Der vil blive redegjort
separat for forholdet på generalforsamlingen.
Vi har i foråret anskaffet en container, og har
dermed fået udvidet de opbevaringsfaciliteter, vi
kan stille til rådighed for medlemmerne. Vi havde
ikke kunnet gøre det uden sponsorstøtte fra Lions,
som jeg gerne på dette punkt af beretningen vil
takke for DEN hjælpende hånd. Containerne blev
udlånt til roklubben. Det gav plads til en rokering i
garageudlånet, så Lions fik vores tidligere red-
skabsskur, som de så selv har sat i rigtig
flot stand.
I løbet af året brød opvaskemaskinen sammen igen
og igen med meget store udgifter til reparation til
følge, og til sidst blev det nødvendigt at skifte den
ud. Det gav Lions også en hjælpende hånd til, så
det vil jeg også gerne takke dem for. Uden den
støtte var vi gået konkurs inden 31/12-2008.
Nu klarede vi den lige over årsskiftet, så vi fik
det nye kommunetilskud - der allerede er brugt på
liggende regninger. Det er derfor nødvendigt med
en kontingentforhøjelse eller en alvorlig service-
forringelse. Jeg vil henstille at vi også skyder
debatten om det, til vi når til det på dagsordenen.
Vi har i 2008 - og kan allerede nu konstatere det
samme for 2009, haft en usædvanlig høj udnyt-
telse. Det er dejligt. Det er gode kendsgerninger at
tage med, når vi skal til forhandlinger om penge
med kommunen. Det skal ikke lave om på, at vi
stadig skal gøre opmærksom på vores aktivitet.
Detteher er et hus for alle kommunens foreninger.
Vi holdt i foråret en oprydningsdag, hvor ca. 20
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 gentage det i 2009.
Det her er ikke lokaler, man får stillet til rådighed
med alt tilhørende. Det er vores institution, og



vores fælles forpligtelse at her er pænt og hele
tiden bliver pænere. Kom og vær med.
Det, at detteher er vores fælles anliggende,
medfører også, at vi 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 tænd for maskinen, når I
går. Efterlad huset, som I gerne selv vil mod-
tage 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
naboerne, at vi er så dårlige til at spare på
deres skattekroner, at vi ikke en gang gider
slukke lyset efter os.
Vi har i foråret fået kokslageret tilbage fra
bueskytterne, som fik lokaler under den nye
Sorøhal. Kokslageret er udlånt til 5 søklubber
og sk8boarderne, men foreløbig er kun roklub-
ben og kanoklubben flyttet ind.
Lokalet må ikke bruges til aktiviteter på grund
af koksstøv, men opbevaringsmuligheden
fjerner forhåbentligt et problem for klubberne.
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.
Det kan blive en hård nød at knække med den
økonomi vi har idag, men overtagelsen vil
også tidligst kunne finde sted i 2010.
Til den tid skal den så flyttes over bag
garagerne, og vi kan forhåbentligt få sat torvet
i stand, så det kan anvendes til aktiviteter.
Vi har - igen - anmodet kommunen om at få
sat et henvisningsskilt op på hjørnet af
frederiksvej og Alleen. Vi håber det vil lykkes
dennegang.
Vi har anmodet om at få en henvisning til
vores hjemmeside på kommunens hjemme-
side. Der er mange der har svært ved at finde
os. Vi står heller ikke i telefonbøgerne. Det har
vi også forsøgt at opnå. Det kan være det
lykkes en dag.

Endelig har vi haft et problem, der udelukkende
skyldes at vi er så venlige:
Der er en forening, der har oplevet, at der er
nogen, der har brugt af den kaffe og de plastic-
krus, den har taget med hjemmefra og efterladt
til eget senere brug i et af vores skabe.
Det er ærgerligt for foreningen - og svært at
bebrejde nogen. Sagen er jo, at vi stiller kaffe
og te og sukker og fløde til rådighed for alle som
en del af kontingentet. Det står i skabene til fri
afbenyttelse af medlemmerne, så det er måske
rimeligt nok, at man ikke tænker over at noget af
det der står der er i privat eje, og vi vil egentligt
anbefale, at man bruger husets kaffe. Der er af
en rimelig kvalitet  - absolut drikkelig efter min
mening. Og det er noget rod, hvis vi skal til at
have 80 forskellige poser kaffe stående.
Foreningen har også haft sodavander stående i
en kasse, som nogen har drukket af. Vi stiller
ikke sodavand til rådighed. De øl eller vand, der
står her er nogens. Lad være med at tage af dem.
Jeg vil være ked af, hvis vi skal til at låse ting
inde.
Der er sikkert mange andre ting, der kunne siges
i denne beretning. Vi stopper her, og vil lade alt
det andet I kan komme i tanke om være op til
debatten.
Som jeg sagde i indledningen:
Denne beretning er en positiv beretning.
Lad ikke alt det småbrokkeri, jeg har luftet her
tage fokus væk fra at detteher er en succes-
historie.
En af grundene til det er, at vi har nogen ualmin-
deligt 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.
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 2008, som jeg håber vil fortsætte i mange år
endnu.
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