
 

 

SORØ HANDEL & SERVICE 
GENERALFORSAMLING OG SUPER-FOREDRAG 

 

Mandag den 21. marts 2022  
Kl. 18 på Fam. Ægir, Storgade 10 
 

”Nils besidder en helt unik kombination af faglig viden om ledelse og 
strategi på den ene side og evnen til at levere sine budskaber på en 
pædagogisk og meget humoristisk måde på den anden. Skal opleves!” - 
Thomas Rovsing Lauritzen, Dansk Golf Union 

 

 

 

Sorø Handel og Service har 
den store fornøjelse at invi-
tere foreningens medlem-
mer til generalforsamling  
og et super godt foredrag  
mandag den 21. marts. 

Vi trænger vist alle til et 
godt grin oven på det sidste 
års udfordringer, så glæd jer 
til et spændende og meget 
humoristisk foredrag med 

den landskendte foredrags-
holder Nils Villemoes. Nils vil 
lære os mere om ledelse og 
samarbejde, og det bøvl 
der følger med – alt sam-
men med et glimt i øjet.  

Forud for foredraget klarer vi 
foreningens ordinære gene-
ralforsamling sammen med 
lidt godt at spise og drikke. 
Vi glæder os til at se jer! 

Vi starter kl. 18 med 
en lækker sandwich 
og lidt at drikke. Det 
er for egen regning 
og skal bestilles på 
vedhæftede bestil-
lingsseddel. Drikkelse 
købes i baren. 

Arrangementet er 
også for ansatte i 
jeres virksomheder! 

Tilmelding skal ske til 
katrine@inbetween.dk 
senest den 1. marts 
2022.  

Program: 

Kl. 18.00 – 19.45 
Generalforsamling (se 
indkaldelse på næste 
side) og spisning. 

Kl. 19.45 – 20.00                        
Pause 

Kl. 20.00 – 21.15              
Foredrag med Nils 
Willemoes. 

 
Sorø Handel & Service -
Sammen er vi stærkest! 

Nils Villemoes er Danmarks 
nok mest underholdende 
foredragsholder om ledelse. 

 

 



 
 

 
GENERALFORSAMLING 
2022 – INDKALDELSE OG 
DAGSORDEN 
Mandag 21. marts 2022 kl. 18.00 

Sorø Handel og Services generalforsamling skal i 
henhold til foreningens vedtægter afholdes i marts 
måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 

 

 

   

Tilmelding til formand Katrine fra INbetween på 
katrine@inbetween.dk senest den 1. marts 2022. 

 

Kontaktoplysninger: 

Formand Katrine Rogert Skovsgaard, INbetween, katrine@inbetween.dk 

Næstformand Lars Mortensen, Støvlet Katrines Hus, lars@stovletkatrineshus.dk  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Sorø Handel og Service 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalg. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det 
kommende år. 
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (medlemsforslag skal indsendes 
senest 14 dage før generalforsamling). 
6. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.  
8. Valg af revisor og revisor suppleant (vælges for 1 år) 
9. Eventuelt 

BEMÆRK at man ikke kan deltage i generalforsamlingen, hvis man er i restance til 
foreningen. Hver virksomhed har én stemme uanset antal deltagere. 

 


