
REFERAT 
 

GENERALFORSAMLING 

21. marts 2022 kl. 18.00 på Fam. Ægir 
 

 

Deltagende virksomheder: AcaPella Frisør, Advokatgården, Bille og Bølle, Fam. Ægir, Fred. Jensen & Søn, IN-
between, Johs. Clausen, Kaffe&Mere, Lange Guld Sølv Ure, Nisted Bruun Reklamebureau, Nordea, Sejers Kon-

ditori, Sir Brian, Skjoldan Indretning, Sorø Avis, Sorø Blomster, Sorø Museum, Sorø Radio, Sparekassen Sjæl-
land Fyn, Style by S, Svegård Bog & Idé, Te&Mere, Thiele, Viben og Victoria Teatret 

 
Referent: Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween) 

 

 

Punkt 1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Brian Pihl Pedersen (Advokatgården) – enstemmigt vedtaget. 
Brian gennemgik formalier og kunne konstatere, at generalforsamlingen er ind-

kaldt rettidigt og via de rette kanaler.  
 

 

Punkt 2 Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalg 
Formand Katrine Rogert Skovsgaard berettede om året, der var gået. Det seneste 

år har foreningen fået 14 nye medlemmer, og foreningen består nu af 71 med-
lemsvirksomheder. 

 

Bestyrelsen holdt tre bestyrelsesmøder i 2021 (ingen i første fem måneder pga. 
corona) og to i starten af 2022 inden generalforsamlingen. Referater af bestyrel-

sesmøder kan læses på foreningens hjemmeside. 
 

Bestyrelsen har arbejdet med emner som økonomi, vedtægter, hvervekampagne, 

medieplan/branding, aktiviteter, samarbejde med Sorø Kommune, generalforsam-
ling, diverse administration, Sorø Gavekort (omsætning i 2021: 447.675 kr.), Sorø 

Julefond, kommunens forskønnelsesprojekt i Sorø bymidte, praktikpladser i byens 
virksomheder, yderligere finansiering (større-armbånd, sponsorer mv.), Sorø Jule-

kalender og Sorøs Frivillige Hænder (renovering af vores julehuse). 
 

Sorøs Frivillige Hænder er en forening af frivillige soranere, der gerne vil hjælpe til 

med stort og småt i forbindelse med arrangementer i byen. Gruppen administre-
res fra facebook-gruppen Sorøs Frivillige Hænder, hvor der pt. er 43 medlemmer. 

Heraf er en god håndfuld meget aktive weekend efter weekend med at renovere 
vores julehuse, der bliver bygget helt om, så de er nemmere at opbevare, trans-

portere, samle og skille ad igen. Efterfølgende skal de males og dekoreres. De gør 

et fantastisk stykke arbejde! 
 

I 2021 blev følgende aktiviteter gennemført: 
- Gadesalg - Køb Lokalt (1. maj) 

- Flagdag (15. juni) 

- Sorø LoppeTorv (hver tirsdag i sommerferien) 
- Sommersjov i Sorø (alle lørdage i sommerferien) 

- Sorø Marked (4. september) 
- Efterårsmodeshow (7. oktober) 

- Halloween i Sorø (29. oktober) 
- Julehygge i Sorø (28. november) 

 

 

 



Foreningens aktivitetsudvalg, der planlægger foreningens aktiviteter, består af 14 

medlemmer fra byens virksomheder. Ved generalforsamlingen meldte endnu tre 
medlemmer sig i aktivitetsudvalget – hhv. Sabrina Nielsen (Style by S), Emma 

Martine (Kaffe&Mere) og Mette Skjoldan (Skjoldan Indretning). Se evt. listen over 

øvrige medlemmer i vedhæftede powerpoints vedr. årets aktiviteter.  
 

I 2022 er følgende aktiviteter planlagt: 

- Fastelavn (26. februar) 

- Fashion Night (4. april) 

- Påske-sjov (12.-13. april) 

- Gadesalg – køb lokalt (30. april) 

- Trivselsdag (20. maj) 

- Flagdag i Sorø (15. juni) 

- SpilLoppeTorv (lørdage uge 25-31) 

- Sorø Marked (3. september) 

- Efterårsmodeshow (6. oktober) 

- Halloween i Sorø (28. oktober) 

- Juletræstænding (19. november) – dato afhængig af julebelysning! 

- Black Friday (25. november) 

- Sorø Juleby (2.-3. december, 9.-11. december og 16.-18. december) 

Byens øvrige arrangementer, der ikke arrangeres af Sorø Handel & Service, frem-

går også af det vedhæftede powerpoint show, så I har så mange datoer som mu-
ligt til kalenderen. Julens åbningstider fremgår også af power point showet. 

 

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 

Punkt 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 
Foreningens kasserer John Rindal (Fam. Ægir) og bogfører Christina Marx Larsen 

(Business8) fremlagde regnskab for 2021. Bestyrelsen har strammet økonomien i 

foreningen, og med flere medlemmer og mere styring på faste udgifter og udgif-
ter til aktiviteter, endte året med et overskud på 43.596 kr. 

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

menter er vedhæftet mailen med dette referat. 

 
Generalforsamlingen godkendte årets regnskab, som efterfølgende skal underskri-

ves af bestyrelsen og foreningens revisor Dorthe Hahn (RealMæglerne). 
 

 

Punkt 4 Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for 
det kommende år 
Formand Katrine Rogert Skovsgaard fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent 

2022. Ved sidste generalforsamling kom der flere kommentarer til kontingentet, 
og bestyrelsen foretog ultimo 2021 en mail-undersøgelse blandt foreningens med-

lemmer. På baggrund heraf har bestyrelsen drøftet kontingentet nøje, og forsla-
get for kontingent 2022 lyder på: 

 
1.300 kr. + moms pr. kvartal for detail 

800 kr. + moms pr. kvartal for service / liberale erhverv 

 
Efter lidt drøftelser stemte 23 medlemmer for, 1 imod og 1 stemte blankt. Kontin-

gentet er vedtaget for 2022. 
 

Derudover er det vedtaget, at privatpersoner kan blive (passive) støttemedlem-

mer for 200 kr. om året. Nye medlemmer (ikke støttemedlemmer) får halv pris de 
to første kvartaler. Medlemmer får desuden gratis stande ved arrangementer. 

 

 



 Herefter fremlagde Katrine Rogert Skovsgaard budget 2022 på baggrund af kon-

tingentstigningen. Indkomsten stiger med godt 40.000 kr. om året med kontin-
gentstigningen alene, og det giver mulighed for at lave endnu bedre aktiviteter.  

 

Budgettet er vedlagt referatet, og i store træk vil årets indkomst være ca. 
337.700 kr. (afhængig af indkomster til aktiviteter), hvoraf de 151.800 kr. går til 

faste udgifter og 168.000 kr. til aktiviteter.  
 

Bestyrelsen vil fremover arbejde for at skaffe flere midler gennem sponsorater, 

støtteaktiviteter, støttemedlemmer mv., så vores arrangementer kan blive endnu 
bedre. 

 

 

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

Punkt 6 Forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsen har lavet et forslag til ændringer af foreningens vedtægter. Det hand-

ler primært om at forenkle vedtægterne. Der foreslås muligheden for at være pri-
vat (passivt) støttemedlem af foreningen, mens begrebet æresmedlem fjernes fra 

vedtægterne. Det skal være muligt at være passivt medlem af foreningen, så man 
ikke modtager mails mv. dog med undtagelse af indkaldelse til den årlige general-

forsamling. Derudover foreslås en ændring af udmeldelsesproceduren, så med-

lemmer nemmere kan melde sig ud af foreningen uden så lang udmeldelsesperi-
ode. 

 
Forslagene har været sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Der 

var få spørgsmål og en kort drøftelse, før generalforsamlingen enstemmigt vedtog 

ændringerne. De endelige vedtægter er vedhæftet referatet. De skal desuden un-
derskrives af bestyrelsen og lægges på foreningens hjemmeside. 

 

 

Punkt 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter 

Lars Mortensen (Støvlet Katrines Hus), Pernille Martine Pedersen (Te&Mere), John 
Rindal (Fam. Ægir) og Pia Larsen (Sejers Konditori) var alle på valg. Lars Morten-

sen valgte ikke at stille op igen pga. travlhed med andre bestyrelsesposter. Sorø 
Handel & Service takkede Lars for hans indsats gennem flere år. Lars var ikke til 

stede på generalforsamlingen, og bestyrelsen sørger for en erkendtlighed til ham. 

 
Pernille, John og Pia genopstillede, og Christian Christensen (Victoria Teatret) stil-

lede sig til rådighed for bestyrelsen. Ingen andre ønskede at stille op til bestyrel-
sen, og de tre opstillede blev dermed valgt til bestyrelsen for en toårig periode. 

 

Vores nye medlem i bestyrelsen Christian Christensen er en af de nye ejere af Vic-
toria Teatret i Sorø. Han er ikke ny i Sorø, da han født og opvokset her i byen. 

Christian kommer med en uddannelse i økonomi og IT, og har ved siden af Victo-
ria Teatret en virksomhed, der laver info-skærme, online marketing og hjælper 

ordblinde med IT-værktøjer. Vi glæder os til at bruge hans viden til at forbedre 
foreningen på IT og teknik-siden.  

 

Line Fransson (Sorø Blomster) og Sanne Solstrand Olsen (Hos Olsen) genopstil-
lede og blev valgt som suppleanter for et år. 

 

 

Punkt 7 Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år) 
Dorte Hahn Andersen (RealMæglerne) deltog ikke i generalforsamlingen, men 
havde forud for mødet tilkendegivet skriftligt, at hun gerne ville stille op til revisor 

igen. Dorte blev valgt af generalforsamlingen. Sabrina Nielsen (Style by S) blev 

valgt som revisor-suppleant. 
 

 



Punkt 8 Evt. 
Der blev spurgt til fejring af Dronning Margrethes besøg i Sorø. Det falder dog på 
en søndag (8/5), så foreningen sætter ikke ekstra skib i søen. Sorø fylder 880 år i 

2022 – skal vi gøre noget i den forbindelse? 

 
Formand Katrine Rogert Skovsgaard takkede for generalforsamlingen – og heref-

ter startede foredraget ”BØVL” med Nils Villemoes. 
 

 

 
  



SORØ HANDEL OG SERVICE BUDGET 2022 
Indtægter:  

Kontingent detail (37 medlemmer)  188.700 kr. 

Kontingent service / liberale erhverv (33 medlemmer) 99.000 kr.  

Arrangementer (boder, billetter, armbånd, tombola mv.) 50.000 kr. 

  

I alt 337.700 kr. 

  

Udgifter:  

Husleje garage 12.000 kr. 

Lagerrum leje (julehuse) 9.600 kr. 

Forsikring Tryg (ansvarsforsikring) 8.300 kr.  

Economics abonnement 3.000 kr. 

Byportalerne Dit Sorø 8.900 kr. 

Sorø Magasin 5.000 kr. 

Oplægsholder generalforsamling 2022 delbetaling + overnatning/mad 15.000 kr. 

Diverse  20.000 kr. 

  

Business8 (bogfører) 20.000 kr. 

Annoncering Sorø Avis 50.000 kr. 

I ALT faste udgifter 151.800 kr.  

  

Aktiviteter (ekskl. annoncering):  

Fastelavn (tønder, fastelavnsboller, slik mv.) 5.000 kr. 

Modeshow forår (lokaleleje, forplejning mv.) 10.000 kr. 

Påskesjov (konkurrence, krea mv.) 3.000 kr. 

Markedsdag – Køb Lokalt (musik o.l.) 5.000 kr. 

Sommersjov/LoppeTorv 2022 (plakater mv.) 10.000 kr. 

Sorø Marked (musik, lyd + diverse) 40.000 kr. 

Efterårsmodeshow (lokaleleje, forplejning mv.) 10.000 kr. 

Halloween (underholdning, pynt mv.) 40.000 kr. 

Juletræstænding / Sorø Juleby 45.000 kr. 

Julehuse renovering 10.000 kr. 

I ALT aktiviteter 168.000 kr. 

  

I alt 329.800 kr. 

  

RESULTAT 7.900 kr. 
 
  



 


