
REFERAT 
 

BESTYRELSESMØDE 
23. maj 2022 kl. 17.30 
på Fam. Ægir 
 
 
Deltagere: Katrine, Pernille, John, Louise, Pia og Christian 
Fraværende: Claus, Line og Sanne 
 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt.  

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
Enkelt punkt vedr. Provinshandelstandens Fællesfond tilført under evt. 
 

 

Punkt 3 Generalforsamling 
Underskrifter indsamles (Katrine), og regnskab sendes til banken 
sammen med en liste over ny bestyrelse. Vi vil gerne have lavet et 
betalingskort til bestyrelsen, så vi undgår de mange udlæg. Pia har 
kontakt til banken. 
 

 

Punkt 4 Økonomi 
Kassebeholdning dd. 155.000 kr. 6-7 personer i restance – Christina 
rykker. Det bliver lidt dyrere end beregnet at renovere julehusene, men 
pengene forventes at hentes ind på salg af støtte-armbånd samt 
eksterne sponsorater (jf. pkt. 13).  
 
Derudover er der også en del midler tilbage af budgettet for årets 
første fire arrangementer, da der ikke er brugt helt så mange penge, 
og der desuden har været en fin indtægt fra billetter og tombola. 
 

 

Punkt 5 Ind- og udmeldelser 
To indmeldelser til dd. i 2022 (Kaffe&Mere og Lokalristeriet) – vi 
arbejder videre på endnu flere medlemmer. 
 
To udmeldelser efter generalforsamlingen (MMdesign og Steffen 
Beierholm). 
 

 

Punkt 6 
 

Kontingent pr. CVR-nummer 
Forespørgsel fra medlem om mulighed for at have en form for fælles-
medlemskab, når flere CVR-numre er samlet under ét tag. 
 
Bestyrelsen drøftede mulighederne, men henholder sig til 
vedtægternes bestemmelser om medlemskab pr. CVR-nummer. Det 
andet kan være svært at administrere og vil kræve individuelle 
vurderinger fra sag til sag. 
 

 

 



Punkt 7 Samarbejde med Sorø Kommune 
Katrine holdt møde med Peder Madsen, Sorø Kommune, den 27. april. 
Vi drøftede samarbejdet mellem kommunen og foreningen, da et godt 
samarbejde og en god dialog er essentielt for vores lille by. 
 

 

Punkt 8 Forsikringer 
Et tilbud indhentet – Christian indhenter et ekstra til sammenligning. 
Forsikringen skal dække både arrangementer og bestyrelsesansvar. 
 

 

Punkt 9 Hjemmeside, mailadresser mv. 
Christian tager et kig på hjemmesiden og forbedringsmuligheder samt 
foreningens mailadresser mv.  
 

 

Punkt 10 Medieplan 
Vi arbejder videre med branding af foreningen gennem skarpere 
markedsføring, genkendelighed mv. 
 
Vi har brug for sponsorater til videreudviklingen – Katrine finder fonde 
mv. 
 

 

Punkt 11 Aktiviteter 2022 
Aktivitetsudvalget er i fuld gang med årets aktiviteter. Udvalget består 
pt. af hele 18 medlemmer – derimellem en del nye med masser af 
virkelyst.  
 
Der er til dato afholdt fastelavn, modeshow, påskeleg og markedsdag – 
gode og velbesøgte arrangementer. Nu arbejdes der på efterårets 
arrangementer, primært Sorø Marked, Halloween og juleaktiviteter. 
 
Økonomien er som nævnt fin i forhold til aktiviteterne indtil videre – 
der er et fint overskud, som evt. kan bruges på årets resterende 
arrangementer. 
 

 

Punkt 12 Julehuse 
Renovering af foreningens julehuse går over alt forventning. Sorø 
Frivillige Hænder knokler weekend efter weekend, og resultatet bliver 
virkelig flot. Alle huse er gen-designet, så de fremover er nemmere at 
pakke, transportere, samle mv. De bliver malet flot, og der er planer 
om at udsmykke dem med flot pyntede granguirlander. 
 
Renoveringen af julehusene bliver dyrere end beregnet. Der er afsat 
10.000 kr. til renoveringen, men det bliver nok cirka det dobbelte. Det 
skyldes den gennemgribende renovering og maling, der gør husene 
langt flottere og mere brugbare. Renoveringen vil blive finansieret at 
overskuddet fra andre arrangementer, indtægter på støtte-armbånd 
mv. samt forhåbentlig en sponsor eller to. 
 
Sorø Julekalender har allerede sponsoreret 5.000 kr. til 
juleudsmykningen, hvilket vi er meget glade for. 
 
 

 



Punkt 13 Sponsorer mv. 
Vi vil meget gerne arbejde mere for at skaffe eksterne midler til 
foreningens arbejde gennem sponsorer mv. 
 
Christian laver liste over mulige lokale sponsorer. Vi udarbejder 
forespørgsler til de lokale firmaer om sponsorater på konkrete 
projekter/tiltag mv. Katrine besøger firmaerne efterfølgende. 
 
Katrine, Christian og Sten Jauer har fået lavet et støtte-armbånd, som 
nu skal sælges i byens butikker og til arrangementer mv. Armbåndene 
koster 50 kr. og overskuddet går direkte til foreningens arrangementer. 
 
Derudover foreslog Pernille private label produkter til salg til fordel for 
foreningens arbejde (f.eks. gin). Pernille og John arbejder videre med 
dette. 
 
Katrine har derudover sendt en forespørgsel til en leverandør om t-
shirts med teksten Sorø og et hjerte – hvor et beløb pr. t-shirt også 
skal gå til foreningen. Vi talte videre om logo-tøj for foreningen til 
medlemmer og til salg som merchandise. 
 

 

Punkt 14 Evt. 
Katrine har haft besøg af Ole Hoff-Clausen vedr. 
Provinshandelstandens Fællesfond, der giver støtte til uddannelse af 
elever. Bestyrelsen skal finde materiale mv. om foreningen og 
informere medlemmerne om det (Katrine skriver til Lars Mortensen og 
Bettina Nielsen). 
 

 

Punkt 15 Næste møder 
Medlemsfest lørdag den 1. oktober 2022 fra kl. 15 på Fam. Ægir.  
 
Bestyrelsesmøder: 

- Mandag den 15. august 2022 kl. 17.30 på Fam. Ægir 
- Mandag den 24. oktober 2022 kl. 17.30 på Fam. Ægir 
- Mandag den 16. januar 2023 kl. 17.30 på Fam. Ægir 
- Mandag den 20. februar 2023 kl. 17.30 på Fam. Ægir 

Generalforsamling mandag den 13. marts 2023 kl. 18. 
 

 

 


