
REFERAT 
 

SOHS BESTYRELSESMØDE 
17. januar 2022 kl. 17.30 
på Fam. Ægir 
 
 
Deltagere: Katrine, John, Pernille, Claus, Louise, Pia, Line, Sanne og Christina 
Udeblevne:  Lars 
 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra 11.10.21 godkendt. 
 
Fast procedure fremover: Udkast til referat sendes til bestyrelsen til 
godkendelse efter mødet. Bestyrelsen har en uge til at komme med 
rettelser, hvorefter Lars lægger det på foreningens hjemmeside. 
 

 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 
Ingen ændringer til dagsorden.  

Punkt 3 Økonomi 
Christina gennemgik udkast til årsregnskab 2021. Vi går ud af 2021 
med et overskud på knapt 45.000 kr., og foreningens formue er pr. 
17/1 2022 109.000 kr.  
 
Bestyrelsen gennemgik de enkelte poster og kunne konstatere, at 
budgettet godkendt på generalforsamlingen i september 2021 var 
overholdt indenfor rimelighedens grænser.  
 
Christina retter årsregnskabet til ud fra bestyrelsens ændringsforslag, 
og John fremlægger det på generalforsamlingen i marts 2022. 
 
Medlemmer og standholdere i restance blev drøftet, og Katrine tager 
fat dem, det drejer sig om. 
 

 

Punkt 4 Dit Sorø og foreningens hjemmeside 
Bestyrelsen har besluttet at ændre foreningens Dit Sorø abonnement til 
sølv+ til efteråret 2022 for at holde foreningens driftsudgifter lidt nede. 
Signe, Dit Sorø, vedligeholder også fremover foreningens hjemmeside. 
 
Katrine sender mail til Signe vedr. beslutning (mail sendt 19/01/2022). 
 

 

Punkt 5 
 

Medieplan 
Medieplan er sat i gang med en online-annonce primo 2022. Sten 
Jauer, Land Designlab, er behjælpelig med design efter aftale. Katrine 
kontakter Sten for nærmere aftale. 
 
 
 

 

 



Punkt 6 Generalforsamling 2022 
Generalforsamlingen er mandag den 21. marts 2022 kl. 18.00 på Fam. 
Ægir (dørene åbnes kl. 17.30). Mad for egen regning (sandwichs fra 
Hos Olsen) + drikkelse (John). Selve generalforsamlingen er kl. 18-
19.45, pause 15 min., herefter oplægsholder kl. 20.00. 
 
John, Pernille og Lars er på valg. 
 
Katrine spørger Dorthe Hahn om genopstilling som revisor og Brian 
som dirigent. Katrine udarbejder forslag til invitation.  
 

 

Punkt 7 Kontingent 2022 
Kontingent 2022 drøftet i bestyrelsen, og der lægges sidste hånd på 
forslaget til næste bestyrelsesmøde – forslag fremlægges til 
generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen har modtaget 13 kommentarer fra foreningens medlemmer 
med svar på spørgsmål vedr. kontingentniveau og – differentiering. De 
kommentarer ligger naturligvis til grund for bestyrelsens overvejelser.  
 

 

Punkt 8 Vedtægtsændringer 
Katrine har lavet udkast til tilrettede vedtægter ud fra bestyrelsens 
drøftelser. Det endelige udkast godkendes af bestyrelsen på næste 
bestyrelsesmøde, hvorefter det fremlægges til afstemning til 
generalforsamlingen. 
 

 

Punkt 9 Samarbejde med Sorø Kommune 
Forskønnelsesplan, torveleje mv. Punktet udskydes til efter generalfor-
samling 2022. 
 

 

Punkt 10 Aktiviteter 2022 
Kort status på Aktivitetsudvalgets arbejde. Aktivitetsudvalget holder 
møde torsdag den 27. januar, og den endelige plan for 2022 
fremlægges til generalforsamlingen. 
 

 

Punkt 11 Julehuse  
”Sorøs frivillige hænder” er i fuld gang med at renovere foreningens 
julehuse, som desværre er i ret dårlig stand. De renoverer et hus ad 
gangen, så de kan pakkes enkeltvis på paller for lettere transport og 
samling fremover. 
 

 

Punkt 12 Evt. 
Sorø Handel & Service køber en halvsides annonce i Sorø Magazin i 
2022 med fokus på byens arrangementer. 
 

 

Punkt 13 Næste møde 
7. februar 2022 kl. 17.30 på Fam. Ægir. 
 

 

 


