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Værkerne
Rengøring og drift iøvrigt
Sorø Kultur- & Fritidscenter er en selvejende institution med kommunal driftsoverenskomst.
Jfr. driftsoverenskomsten er bestyrelsen ansvarlig for den daglige drift under ansvar overfor
generalforsamlingen og Sorø Kommune.
Indenfor driftsoverenskomsten stiller Sorø Kommune en pedel på fuld arbejdstid og en
rengøringsassistent med 10 timers ugentlig arbejdstid til rådighed. Opgaver, der ikke kan
løses indenfor denne tidsramme, påhviler medlemmerne selv.
Det er derfor væsentligt, at du efterlader lokalerne i en sådan tilstand, at den næste bruger
umiddelbart kan overtage dem, og afholde sine aktiviteter der.
Hvis der er aktiviteter, hvor der stilles særlige krav til f.eks. rengøring påhviler det den
pågældende forening selv.
Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningerne normalt efterlader lokalerne i god stand.
Hvis det ikke sker, kan vi påtale det.

Med forbehold for ferier, sygdom eller særlige situationer
rengøres således:
Rengøringen finder sted mandage - fredage incl. kl. 8 - 10 om morgenen.
Hele huset bliver gennemgået. Toiletter og håndvaske bliver ordnet. Gulve bliver
fejet eller vasket efter behov. Køkkenborde bliver tørret af og køleskabe bliver
tømt og rengjort.
Mandage tilstræbes yderligere afvaskning af ovn, emhætte og fliser i køkkener.
Tirsdage tilstræbes yderligere afvaskning af øvrige fliser.
1. onsdag i hver måned tilstræbes afvaskning af alle døre
1. torsdag i hver måned tilstræbes afvaskning af alle paneler.
Hvis budgettet tillader det, bliver der gjort hovedrent en week-end i foråret
Det tilstræbes generelt, at centerets rengøring lever op til Sorø Kommunes standard for
rengøring af aktivitetslokaler.
Hvis du oplever noget, der ikke er i orden, henstiller vi, at du gør noget ved det.
Det er sådan, at selvom et lokale er i orden når klokken er 10, kan det være blevet nusset,
når den første bruger har været der, men vi ser det ikke nødvendigvis før der bliver gjort rent
næste gang.
Hvis det er mere end du selv kan klare, så sig det til pedellen, så afhjælper vi det hurtigst muligt.
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