
REFERAT 
 

BESTYRELSESMØDE 
15. august 2022 kl. 17.30 
hos Te&Mere 
 
 
Inviterede: Katrine, Pernille, Louise, Pia, Christian og Line 
Afbud:  Claus og Sanne 
 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra 23.05.22 godkendt. 
 

 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt.  

Punkt 3 Bestyrelsens sammensætning 
John, Fam. Ægir, har meldt sig ud af bestyrelsen. Line, Sorø Blomster, 
er trådt ind i bestyrelsen som 1. suppleant. 

 

Punkt 4 Generalforsamling 
Der mangler enkelte underskrifter på referat, regnskab og nye vedtæg-
ter fra generalforsamlingen i marts 2022. Katrine indsamler dem sna-
rest og sender dem til Pia, der videresender til banken. 
 
Betalingskort er bestilt. 
 

 

Punkt 5 Økonomi 
Beholdning dd. er knapt. 150.000 kr. Forårets arrangementer har kun 
kostet få tusinde kroner, da billetindtægterne næsten har dækket ud-
gifterne. Dermed er der et overskud derfra på 10-15.000 kr., som indtil 
videre sættes til side til renoveringen af julehusene.  
 
Der er søgt 20.000 kr. til julehusene hos Sorø Spare- og Laanekasse 
Fond, som behandler ansøgningen den 11. september 2022. 
 
Der er som altid en håndfuld medlemmer og standholdere i restance – 
Christina og Katrine sender reminder. 
 

 

Punkt 6 Ind- og udmeldelser 
Siden sidste bestyrelsesmøde er der kommet en enkelt udmeldelse fra 
Nisted Bruun Reklamebureau. I samme periode har Sten Jauer, Land 
Designlab, har meldt sig ind. 
 

 

Punkt 7 Samarbejde med Sorø Kommune 
Samarbejdet med Sorø Kommune udvikler sig positivt gennem netværk 
og dialog. For at sikre et kontinuerligt samarbejde vil der blive afholdt 

 

 



kvartalsvise dialogmøder mellem kommunen og Sorø Handel & Service, 
hvor vi kan vende stort og småt. 
 
Kommunens Udviklingspunkt Sorø (forskønnelsesprojektet igangsat af 
kommunen i 2020) er pt sat på pause pga. omrokering i kommunens 
planafdeling. Gennem Oplevelsesøkonomisk Netværk vil vi forsøge at få 
sat gang i projektet igen – især med fokus på bymidten. 
 

Punkt 8 Danmarks Bedste Handelsby 2022 
Sorø er nomineret til Danmarks Bedste Handelsby 2022 (under 20.000 
indbyggere). Det er konsulentfirmaet COWI, der star for kåringen, som 
bygger på en tilfredshedsundersøgelse med 100 stamkunder i Sorø 
samt et udførligt spørgeskema om emner som parkering, bæredygtig-
hed, visioner mv. Vi konkurrerer mod Vordingborg, Vejen, Stege, Skan-
derborg, Præstø, Nykøbing F, Middelfart og Lemvig. 
 
Der er kåring den 13. oktober i Fredericia. Katrine og Pernille P delta-
ger som udgangspunkt i kåringen. 
 
Der blev foreslået at lave plakater med citater fra tilfredshedsundersø-
gelsen! 
 

 

Punkt 9 Markedsføring 
Christian har fået adgang hjemmesiden og kan hjælpe med drift af si-
den sammen med Signe (Byportalerne). Vi vil gerne gøre hjemmesiden 
endnu mere brugbar – Christian kommer med forslag. 
 
Der er opsat en informationsskærm i vinduet hos Te&Mere, Storgade 
27, hvor foreningen kan dele informationer, og medlemmerne kan re-
klamere. Christian laver tilbud på reklamer til medlemmerne. 
 
Til Sorø Marked 2022 vil vi benytte facebook annoncering for at komme 
længere ud til potentielle gæster (budget 1.000 kr.). Christian laver an-
nonce. 
 
Der er stadig lidt gang i salget af støttearmbånd (break even er nået), 
og vi vil reklamere for det igen og igen, og samtidig vil Christian ar-
bejde på et tilbud til lokale virksomheder om at sponsorere foreningen 
ved at købe støttearmbånd til deres medarbejdere.  
 
Der er også fint salg i foreningens private labet gin og vin, og vi udvi-
der med Sorø krus og muleposer til Sorø Markedet. 
 
Med det nye logo skal vi have lavet nye stickers til medlemmerne – Ka-
trine indhenter tilbud. 
 

 

Punkt 10 Medieplan 
Sorø Handel & Service har indgået en fast aftale om medieplan med 
Sorø Avis, så der opnås mere kontinuitet i annonceringen samt mæng-
derabat. 
 
Sten Jauer, Land Designlab, har som tidligere nævnt udarbejdet for-
eningens nye logo. Planen er at fortsætte samarbejdet med Sten for at 
opnå et klarere grafisk udtryk i tryksager, annoncer mv.  
 
 

 



Punkt 11 Aktiviteter 2022 
Siden sidste bestyrelsesmøde i maj er der afholdt flagdag og somme-
rens Spiloppetorv. Flagdagen er et lille arrangement, som er hyggeligt 
og ikke kræver de store ressourcer. 
 
Spiloppetorvet i 2022 er et samarbejde mellem Oplevelsesøkonomisk 
Netværk og Sorø Handel & Service. Sten Jauer står for det grafiske, 
Katrine for planlægning og annoncering, John (Fam. Ægir) og Sanne 
(Hos Olsen) for musikken, og Pernille P for bookning af stande. Det har 
været nogle hyggelige lørdage med op til ti loppestande og musik fem 
lørdage i sommerferien (to aflyst pga. hhv. regn og sygdom). Arrange-
menterne er desværre ikke så godt besøgt som ønsket, og man skal 
måske overveje en anden model næste år. 
 
Næste arrangement er Sorø Marked, hvor der er kæmpe opbakning 
med mange stande fra både loppere og professionelle standholdere. 
Der er arrangeret to koncerter på Torvet på scenen sponsoreret af Al-
tan. Derudover er der planlagt tre konkurrencer, opvisninger fra lokale 
sportsforeninger samt en foreningsbod og -tombola i det første færdig-
restaurerede julehus. 
 
Halloween afholdes fredag den 28. oktober, og aktivitetsudvalget har 
styr på lyd, lys, stempelkort mv.  
 
Lørdag den 19. november afholdes juletræstændingen, og i december 
bliver der afholdt Sorø Juleby på Torvet. Aktivitetsudvalget er i fuld 
gang med planlægning og arbejder på et endnu bedre/større arrange-
ment til selve juletræstændingen med jule-værksteder mv. Og Sorø Ju-
leby bliver noget helt særligt med de nyrenoverede julehuse. 
 

 

Punkt 12 Julehuse 
Sorøs Frivillige Hænder knokler stadig løs på foreningens julehuse. De 
har renoveret og ombygget de 12 julehuse, som nu ”kun” mangler at 
blive malet. Det første færdige julehus vil komme på Torvet til Sorø 
Marked. De frivillige vil også hjælpe os med at stille dem op og pille 
dem ned til november/december. Vi skylder De Frivillige Hænder en 
kæmpe tak! 
 

 

Punkt 13 Sponsorer 
Vi har indhentet en liste på kommunens ca. 50 største virksomheder, 
som potentielt kunne spørges om sponsorater af forskellige størrelser. 
 
Christian sætter arbejde i gang med flyer ang. køb af støttearmbånd til 
virksomheder. 
 

 
 
 

Punkt 14 Provinshandelstandens Fællesfond 
Katrine har nu fået oplysninger på en advokat, som måske kan fortælle 
mere om denne fond, som bestyrelsen desværre ikke har så mange 
oplysninger om pt. Katrine kontakter advokaten, så vi kan udbrede in-
formationen bedre til medlemmerne.  
 

 

Punkt 15 Evt.  
Bestyrelsen vælger at ændre medlemsfesten den 1. oktober til fyraf-
tens-netværkshygge i stedet. Louise laver udkast til invitation og taler 
med John. 

 



Punkt 16 Næste møder 
 
Bestyrelsesmøder: 

- Mandag den 24. oktober 2022 kl. 17.30 
- Mandag den 16. januar 2023 kl. 17.30 
- Mandag den 20. februar 2023 kl. 17.30 

Generalforsamling mandag den 13. marts 2023 kl. 18. 

 

 


