
REFERAT 
 

SOHS BESTYRELSESMØDE 
11. oktober 2021 kl. 17.30 
På Fam. Ægir 
 
 
Deltagere: Katrine, John, Pernille, Claus, Louise og Pia 
Afbud:  Lars, Sanne og Line 
 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra 07.06.21 og 30.08.21 godkendt.  

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 
Katrine har lidt ekstra punkter, der tilføjes i løbet af mødet. 
 

 

Punkt 3 Ny bestyrelse – mødestruktur mv. 
 
Næste mødedatoer:  

- mandag den 17. januar 2022 kl. 17.30 
- mandag den 7. februar 2022 kl. 17.30 

Generalforsamling/stormøde 2022 mandag den 21. marts kl. 18. 
Katrine tjekker op med oplægsholders manager.  
 
Bestyrelsen har fast mødested på Fam. Ægir, medmindre andre gerne 
vil invitere ved lejlighed. John sørger for mad og drikke. 
 
Katrine udsender forslag til dagsorden ca. 14 dage før med mulighed 
for tilføjelser. Faste punkter: referat, dagsorden, økonomi (restancer) 
og aktiviteter. 
 
Beslutningsreferater sendes ud til godkendelse – herefter lægges det 
på hjemmesiden. Personfølsomme oplysninger holdes uden for referat. 
 

 

Punkt 4 Fremtidige møde-emner 
Bestyrelsen har drøftet de vigtigste fremtidige møde-emner, som 
fremgår herunder: 
 
1) Kontingent – niveau, differentiering, støttemedlemmer mv. (+ 
sponsorer) 
 
2) Samarbejdet med Sorø Kommune – meget mere om bosætning, 
historisk vingesus, torveleje mv.  
 
3) Involvering af foreninger. 
 
4) Vedtægter – gennemgang og evt. ændringer. 
 
5) SOHS-branding og merchandise.  
 
Prioritering af punkt 1 og 4 inden næste generalforsamling. 
 

 

 



Punkt 5 Vedtægter 
Vedtægterne gennemgås inden næste generalforsamling for evt. 
ændringsforslag og fremlægges på ny til generalforsamlingen. 
 

 

Punkt 6 Økonomi 
Samlet drøftelse af foreningens økonomi opstartes i januar 2022. 
 

 

Punkt 7 Tomme butikslokaler 
Punktet udskydes.  

Punkt 8 Telte til Halloween/juletræstænding 
SOHS lejer telte af SBK event til halloween og juletræstænding (pris 
550 kr. + moms og 800 kr. + moms for samlet opsætning), så stand-
lejerne kan leje dem for 500 kr. + moms. 
 
Katrine sender mail ud til standlejere og koordinerer med 
halloweenudvalget. 
 

 

Punkt 9 Standleje for medlemmer 
Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer af foreningen kan leje stande 
i bymidten ved arrangementer til halv pris. 

 

Punkt 10 Julehuse  
”Sorøs frivillige hænder” består nu af knapt 20 personer, der gerne vil 
hjælpe foreningen med små og større praktiske opgaver. Første 
opgave er at få renoveret julehusene. 
 
John og Katrine hjælpes ad med at sætte de frivillige hænder i gang. 
Vi foreslår dem at starte op søndag den 7. november kl. 10. SOHS 
giver smørrebrød og drikkelse (John sørger smørrebrød + øl/vand). 
 

 

Punkt 11 Dit Sorø og foreningens hjemmeside 
Pia tager en snak med Signe om aftalevilkår for Dit Sorø og 
foreningens hjemmeside. 
 

 

Punkt 12 Medieplan 
For at brande foreningen og vores arrangementer bedre, kan vi købe 
en samlet medieplan for et år i samarbejde med Sorø Avis og et 
eksternt konsulentfirma. Et årshjul giver både mere kontinuitet og 
bedre priser.  
 
Budgettet er 50.000 kr., og vi arbejder videre med at lave en endelig 
aftale, og vi ønsker, at årshjulet følger kalenderåret. 
 
Pernille og Katrine repræsenterer SOHS i dette arbejde (har deltaget i 
flere indledende møder). 
 

 

Punkt 13 Sorø Magasin 
Bestyrelsen har besluttet, at vi pt. ikke har ressourcerne til at have 
annoncer i Sorø Magasin. Vi drøfter mulighederne igen medio 2022.  



Punkt 14 Sorø Bymidte 
Sorø Kommune har bedt om et møde med foreningen vedr. 
byforskønnelsesprojektet i Sorø. Pia og Katrine aftaler møde med 
Tanja, projektleder Sorø Kommune. 
 

 

Punkt 15 Evt. 
Intet under eventuelt. 
 

 

Punkt 16 Næste møde 
Mandag den 17. januar 2022 kl. 17.30 på Ægir. 
 

 

 
 


