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Værkerne
Referat af uformelt bestyrelsesmøde
i forlængelse af generalforsamlingen 15/3-2016
Til stede: Vibeke, Jussi, Svend, Knud, Ole
Afbud p.g.a. sygdom: Peter
Ole tager kontakt til ejendomscenteret om råderet over mødelokalet i
beredskabsbygningen
Ole meddeler Rene Nielsen at vi ikke er ansvarlige for bommen, men
udelukkende hjælper med at holde den aflåst. Vandværket er en stor synder.
Ole indskærper reglerne for brug af lokaler i beredskabscenteret og på værkerne
overfor Venstre
Efter ønske fra generalforsamlingen blev det besluttet at indkøbe en talerstol.
Den er anskaffet efterfølgende.
Værkerne lukkes 4/6 kl. 16.30 - 5/6 kl. 8.00 pga Abba koncert.
Der foreligger bookinger 4/6 indtil kl. 16, men der bookes ikke flere ind.
Afrikansk forening har booket om eftermiddagen iog aftenern. Ole meddeler dem,
at det ikke kan lade sig gøre den dag.
Der foretages indtil videre ikke yderligere i forbindelse med ting, der forsvinder,
men det tages op igen, hvis der kommer flere „hændelser“.
Prisen for udlån af lokaler til formål, hvor der tages entre ændres til 210 kr./time
for hele den bookede periode, dvs også for timer før og efter
Prisen for overnatning ændres nedad til
0-20 personer i eet lokale
kr. 125 ialt
21-40 personer i eet lokale
kr. 350 ialt
Priserne er hermed bragt i overensstemmelse med Sorø Kommunes takster.
Ændringerne gælder fra de er lagt ind på hjemmesiden, dog ikke for allerede
bookede arrangementer.
Vi har ingen kommentarer til den foreslåede reduktion på 10% (kr. 4010) i 2017
Vi skal kikke efter et lettere bookingsystem.
Ved et tilfælde fik Sportsrådet forelagt et onsdag formiddag. Det kræver at
hjemmesiden lægges over i et system, der hedder word press. Det skal betales.
Hvis lokaleønsker indsendes på et tilhørende skema pr. mail, kan det lægges ind
i kalenderen ved et museklik. Foreslås diskuteret på næste møde.
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