
REFERAT 
 

SOHS GENERALFORSAMLING 

20. september 2021 kl. 18.30 på Fam. Ægir 
 

 

Deltagende virksomheder: AcaPella Frisør, Advokatgården, Bille og Bølle, Comwell, Fam. Ægir, Fred. Jensen & 
Søn, Hos Olsen, INbetween, Johs. Clausen, Lange Guld Sølv Ure, MetHe, Naturbar, Noa Noa, Nordea, Nyt 

Syn, Sejers Konditori, Sir Brian, Skjoldan Indretning, Soraya Hudpleje, Sorø Avis, Sorø Blomster, Sorø Mu-
seum, Sorø Radio, Steffens Vinduespolering, Støvlet Katrines Hus, Svegård Bog & Idé, Te&Mere, Viben, Victo-

ria Teatret og Øjensynlig. 
 

Referent: Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween) 

 
 

Punkt 1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen anbefaler Brian Pihl Pedersen (Advokatgården) – enstemmigt vedta-

get. Brian gennemgik formalier og kunne konstatere, at generalforsamlingen er 
indkaldt rettidigt og via de rette kanaler.  

 
Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne afholdes hvert år i marts må-

ned – i 2021 er den flyttet til september pga. Coronarestriktioner i foråret. 

 
Brian udpegede to stemmetællere i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen. Stemme-

tællerne var Line Jørnow (Øjensynlig) og Christina Marx Larsen (Business8, for-
eningens bogfører). 

 

 

Punkt 2 Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalg 
Formand Lars Mortensen (Støvlet Katrines Hus) berettede om 2020 i foreningen. 

2020 var et mærkeligt år pga. de massive Corona-restriktioner – et hårdt år for 
mange, men også et år, hvor der blev tænkt mange nye tanker. Byen er godt på 

vej oven på perioder med mange tomme lokaler – kun få lokaler står tomme pt. 
 

Alle foreningens fysiske arrangementer i 2020 blev aflyst – dog blev juletræstæn-
dingen klaret med en succesfuld virtuel juletræstænding. 

 

Foreningens bestyrelsesarbejde fortsatte under nedlukningen med fire møder i 
perioder, hvor restriktionerne tillod det.  

 
Formanden sluttede sin beretning af med at reklamere for foreningens julefrokost 

arrangeret af Fam. Ægir. Det sker den 15. januar 2022, når vi alle er ovre juleræ-

set, og alle opfordres til at møde op sammen med evt. medarbejdere for at hygge 
og lære de øvrige medlemmer bedre at kende. 

 
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 

 

Næstformand og Aktivitetsformand Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween) frem-
lagde herefter årets aktivitetskalender. Aktivitetskalenderen er vedhæftet mailen 

med dette referat – inkl. rettelser foretaget under mødet.  
 

Aktivitetsudvalget bestod indtil mødet af ni medlemmer. Ved generalforsamlingen 
meldte hele fem nye medlemmer sig til aktivitetsudvalget! Det er vigtigt at på-

pege, at alle medlemmer af udvalget selv bestemmer deres indsats i udvalget. 

 

 



Det vil sige, at man kan nøjes med at melde sig på et enkelt arrangement om 

året, eller man kan byde ind på flere arrangementer. 
 

Arrangementerne fremgår af vedhæftede PowerPoint med datoer, arbejdsgrupper 

mv. Herunder er tilføjet kommentarer mv. til enkelte af arrangementerne. 
 

Fastelavn: Det blev ikke endelig afgjort på generalforsamlingen, om fastelavn i Ar-
kaden skal genoplives, og hvem der evt. skal stå for det. Aktivitetsudvalget drøf-

ter det videre. 

 
Gadesalg – Køb Lokalt: Arrangementet første lørdag i maj gentages i 2022, men 

kræver dog en anden tovholder (Katrine har konfirmation den dag). 
 

Sorø LoppeTorv: Generalforsamlingen ønsker ikke, at loppetorvet lægges om lør-
dagen, da markedet trak mange kunder til byen om tirsdagen.  

 

Sorø Marked: Behov for mere liv i nordenden af Storgade – aktivitetsudvalget 
sættes på sagen. Der er forslag om, at vi taler med SuperBrugsen om ikke at af-

holde deres løb denne dag. 
 

Sorø Folkemøde: Der er enighed om, at der er behov for aktiviteter på Storgade, 

hvis den skal spærres af den dag. Aktivitetsudvalget vil gå i dialog med kommu-
nen om dette op til folkemødet i 2022, såfremt det afholdes i Sorø by. 

 
Lyserød Lørdag: Måske vi i fællesskab kan gøre noget til Lyserød Lørdag i 2022 – 

Aktivitetsudvalget kigger på det. 
 

Halloween: Arrangementet udvides med en time, så det i år starter kl. 16 i stedet 

for kl. 17 af hensyn til de mange gæster. Afspærring af Storgade blev drøftet, da 
det er uhensigtsmæssigt for butikkerne, at der spærres af fra morgenstunden, når 

der ikke sker noget i gaden før om eftermiddagen. Vi aftalte med Steffen Beier-
holm (Steffens Vinuespolering), at han spærrer af kl. 14. Det er derfor vigtigt, at 

få bilerne ud af Storgade inden kl. 14. Bettina Troest (Fred Jensen & Søn) laver 

flyers, som butikkerne på Storgade i fællesskab sørger for kommer i bilernes for-
ruder i dagene op til arrangementet og samme dag indtil afspærringen. 

 
Sorø Juleby: Foreningens julehuse er nu flyttet til ny lagerhal i Lynge oven på en 

lidt kedelig skæbne med forkert opbevaring og transport, og flere af dem er i ri-

melig dårlig stand. Julehusene skal renoveres, og det blev besluttet på generalfor-
samlingen  at udskyde julebyen til 2022 for dermed at have tid til at renovere 

dem og invitere standholdere i god tid. SOHS danner ”Sorøs frivillige hænder” 
som skal være en gruppe af frivillige, der kan give en hånd med til at renovere ju-

lehusene samt hjælpe til ved arrangementer. Opfordringen til at deltage i gruppen 
kommer i Sorø Avis i uge 39. Medlemmer af SOHS må også meget gerne melde 

sig ind i facebookgruppen (søg på ”Sorøs frivillige hænder”). 

 
Juletræstændingen: Da julebyen ikke sættes op i år, vil vi i stedet forsøge at få 

spidsteltene fra folkemødet til juletræstændingen, så der stadig kan være hygge-
lige boder den dag.  

 

Flagdage: Steffen Beierholm og Sorø Museum anmoder om, at der ikke sættes 
flagallé op Grundlovsdag, da de ikke kan være der pga. bilerne. Katrine Rogert 

Skovsgaard giver kommunen besked. 
 

Der ytres ønske om, at de tomme butikslokaler pyntes, så de ikke skæmmer ga-
den. Det har desværre været nærmest umuligt at komme i kontakt med ejeren af 

Axelhus på hjørnet af Storgade og Absalonsgade. Måske det er muligt at få jule-

pyntet vinduerne i den gamle Nordea-bygning – bestyrelsen kontakter Deas. 
 



Bettina Nielsen (AcaPella Frisør) fortalte om den nye løsning for Sorø Gavekort 

uden dankortterminal samt køb af gavebeviser på foreningens hjemmeside. 
 

  

Punkt 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 
Bettina Nielsen (AcaPella Frisør) og Christina (Business8) fremlagde regnskab for 

2020. Året endte med en mindre underskud, da foreningen valgte at eftergive 
medlemmerne 2. kvartal pga. Corona. Regnskabet blev godkendt af generalfor-

samlingen. 
 

Regnskabet samt en udspecificeret liste over udgifterne til de enkelte arrange-

menter er vedhæftet mailen med dette referat. 
 

 

Punkt 4 Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for 
det kommende år 
Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween) fremlagde budget for 2021 og bestyrel-
sens arbejde for at balancere budgettet. Budgettet er vedhæftet mailen med 

dette referat. 
 

Bestyrelsen foreslog samme kontingent som hidtil: 1.200 kr. + moms for detail og 

600 kr. + moms for service og liberale erhverv. Der var kommentarer fra general-
forsamlingen om, at en forhøjelse af kontingentet kunne give flere midler til ar-

rangementer. Der blev også ytret skepsis mod det differentierede kontingent og 
andre muligheder blev kort drøftet. Kontingentfastsættelsen vil blive drøftet i be-

styrelsen inden næste generalforsamling i marts 2022. Indtil da er det uændrede 

kontingent vedtaget af generalforsamlingen. 
 

 

Punkt 5 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
Der er ikke indkommet nogen forslag.  

Punkt 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter 
Bettina Nielsen (AcaPella Frisør), Claus Hansen (Sorø Avis) og Katrine (INbet-

ween) var alle på valg og modtog genvalg. Derudover ønskede Pia Larsen (Sejers 

Konditori) og Louise Knudsen (Lange Guld Sølv Ure) at stille op til bestyrelsen.  
 

Bestyrelsen må max. bestå af syv medlemmer, og der var fire ledige pladser, da 
Helle Nielsen (Sparekassen Sjælland og Fyn) havde trukket sig tidligere på måne-

den pga. nyt arbejde. Der blev foretaget en skriftlig afstemning, hvor følgende fire 
personer blev valgt til bestyrelsen: 

- Claus Hansen (Sorø Avis) 

- Louise Knudsen (Lange Guld Sølv Ure) 

- Pia Larsen (Sejers Konditori) 

- Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween) 

 
Pia Larsen overtager Helles plads og sidder i ét år, mens de øvrige vælges for to 

år. 

 
Den resterende del af bestyrelsen består af: 

- Lars Mortensen (Støvlet Katrines Hus) 

- Pernille Martine Pedersen (Te&Mere) 

- John Rindal (Fam. Ægir) 

Generalforsamlingen takkede Bettina Nielsen for hendes store indsats de seneste 

seks år med stående bifald. 
 

 



Steffen Beierholm (Steffens Vinduespolering) og Lars Jørgensen (Sorø VVS) har 

fungeret som suppleanter i foreningen i en årrække. Lars Jørgensen havde ikke 
tilkendegivet, at han ønskede genvalg. Steffen Beierholm var villig til at tage et år 

mere, hvis ingen andre ønskede det.  

 
Line Fransson (Sorø Blomster) og Sanne Solstrand Olsen (Hos Olsen) ville gerne 

stille op som suppleanter, og de blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 
 

Punkt 7 Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år) 
Dorte Hahn Andersen (RealMæglerne) deltog, men havde forud for mødet tilken-

degivet skriftligt, at hun gerne ville stille op til revisor igen. Dorte blev valgt af ge-

neralforsamlingen. Christian Christensen (Victoria Teatret) blev valgt som revisor-
suppleant. 

 

 

Punkt 8 Evt. 
Bettina Nielsen (AcaPella Frisør) fremlagde hovedkonklusionerne af rappor-
ten ”Gæsters brug af Sorø” udarbejdet af Wilke i 2018. Rapporten er vedhæftet 

mailen med dette referat. 
 

Sorø Kommune har etableret en dialogportal, hvor borgeren mv. kan deltage i de-

batter om bl.a. udvikling af bymidten og kommunens klimaplan. Tilmeld dig porta-
len her: Sorø Kommune (soroedialog.dk). 

 
Malene Frandsen (Nordea) fremlagde kort idéen bag Kulturen i Naturen (Kulturen 

i Naturen) og opfordrede alle til at lægge arrangementer på Kultunaut, hvorfra 

det også kommer på Kulturen i Naturen. Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween) 
tilbød at hjælpe, hvis nogen har behov. 

 
Mette Skjoldan (Skjoldan Indretning) takkede for opbakningen til Sorøs første hi-

storiske festival på vegne af Foreningen 1684-1862. 
 

Formand Lars Mortensen takkede for generalforsamlingen. 

 

 

 

https://soroedialog.dk/da-DK/
https://kultureninaturen.dk/
https://kultureninaturen.dk/

