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Referat af bestyrelsesmøde 23. oktober 2007 på Værkerne
Meddelelser fra pedel:
Der er nu 4 bands der spiller i musikhuset. De har fået ekstra nøgler - kr. 125/stk. opkræves
De ønsker lyddæmpende materialer opsat i lokalet - pris ca. 3.000 kr. Knud indkøber og
opsætter måtterne, der finansieres af overskydende tilskud fra kommunen.
Der er hængt gardiner op i lokale 122 for Sundhedscentrets regning
Teleslyngeanlægget er justeret
Nøgleboks til bom afventer krav fra kommunen
Stien er færdiglavet, Ole aftaler betaling med kommunen
P-henvisningsskilt sættes op snarest til højre for indkørselen.
Meddelelser fra formand
Der tillades ikke opsætning af „private“ postkasser“ på tilgængelige steder.
Meddelser fra kalenderfører:
Der har været henvendelser om reservationer til  arrangementer, der ligger mere end 1 år
fremme - altså udenfor lokalereservationsperioden. Bestyrelsen har vedtaget, at der efter
bestyrelsens skøn kan reserveres lokaler til enkeltarrangementer af helt speciel
karakter udover lokalereservationsperioden. (Eks: Danske mesterskaber, arrangementer
med udenlandske specialister m.v. - IKKE f.eks. generalforsamlinger, kursusrækker m.v.)
Henvendelse om licens overgives til Ole
Økonomi
Svend oplyste at vi antageligt kommer ud af året med omtrent samme kassebeholdning
som vi havde 1/1-2007. Vi har modtaget nogen penge betegnet som „Skat retur“. Ole retter
henvendelse til kommunen for at søge opklaret hvad dette beløb vedrører
Opfølgning på møde med søklubber
Det blev besluttet at hækkene omkring P-pladser klippes i ca. 75 cm højde. Der etableres
udgange på ca. 70 cm bredde fra alle 3 P-felter til søstien. Såvel udgange som udkørsler markeres
på begge sider med pæle med refleksbånd inden vinter. Der etableres ikke udgang mod
bygningerne.
Arealet bag garagerne færdiggøres efterhånden som pedellen får tid. Stenene stampes ikke. Der
er ikke etableret underlag under dem - de vil blive kørt fast ved brug.
Det undersøges om der kan opstilles en container til regattamateriel bag garagerne.
Regattaen v/Sorø Roklub bedes fjerne båd bag CF-garagnerne og motor.
Sorø Cano- & Kajakclub meddeles tilladelse til at parkere bådtrailer bag CF-garagerne, hvis det
kan ske i forståelse med Sorø Roklub. Ellers er pladsen roklubbens.
Bestyrelsen mener ikke at oversigtsplanche over søklubberne bør anbringes på Sorø Kultur- &
Fritidscenters bygninger, og anbefaler placering f.eks. på roklubbens gavl.
Knud indkøber måtter til stykket fra bagindgang til omklædningsrum
Diverse
Der meddeles afslag til brug af værkerne til 2 ansøgere med privat baggrund
Næste bestyrelsesmøder 13. december 2007 og 5. marts 2008, generalforsamling 27. marts 2008
Referent:

Ole Ring


