Sorø Kultur- & Fritidscenter
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Tlf. pedel 4160 2604, formand 5783 5700
www.vaerkerne.dk
e-mail: kontakt@vaerkerne.dk

Værkerne
Referat af uformelt bestyrelsesmøde 9/5-2017
Til stede: Peter, Jussi, Svend, Vibeke, Knud, Ole
1)

Meddelelser
Hans Peter Hansen er ansat som havemand
Ekstra rengøring i musikhuset er ofte nødvendig, der kan være meget snavset
Den ny meddelelsesskærm er sat op.
Michael har lagt programmer ind på den. Der udbetales 500 kr. som tak for hjælpen
Knud søger fortsat at aftale et møde med Dianalund om reservationssystem

2)

Økonomi
Vi får ikke forhøjet det kommunale budget, sådan at vi kan give Mona
10 timer mere om ugen. Vibeke gennemgår lokalerne og laver en liste over ting,
der skal kikkes på til hverdag, og ting, der skal kikkes på ved 2 årlige hovedrengøringer.
Knud aftaler med Mona, hvornår de kan finde sted. Der skrives ekstratimer på hendes
kommunale lønseddel
Den interne økonomi er tilfredsstillende på den pæne side af budgettet

3)

Diverse
Vi følger en opfordring fra Kyndelmissearrangørerne om at arrangere et asfaltbal på dagen
og sætter 6.000-7.000 kr. af til indkøb af fakler. Knud tager kontakt til Kyndelmisse til
efteråret, så vi får købt samme slags, som dem der allerede er.
Knud indkøber en trailer til max. 10.000 kr. Traileren kan lånes ud til medlemmerne, dog
ikke til private formål.

4)

Indstilling til lokalefordelingsmødet
Peters forslag blev vedtaget med ganske få rettelser og udsendes i løbet af ugen
Vi udtalte stor anerkendelse af Peters arbejde med fordelingen.
På lokalefordelingsmødet redegøres for, at bestyrelsen fremover opfordrer til fortsat stor
fleksibilitet, navnligt fra de større brugere af lokaler, således at vi også fremover kan
tilbyde lokaler til nye - men at vedtægternes bestemmelse om størst mulig kontinuitet
fortsat gælder. Der opfordres desuden til oprydning i kokslageret, så genstande der ikke
bruges mere fjernes.

5)

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde 22/5 kl. 18.00, Lokalefordelingsmøde 22/5 kl. 19.30
Følgende bestyrelsesmøde 17/8 kl. 18.00
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