
REFERAT 
 

BESTYRELSESMØDE 
24. oktober 2022 kl. 17.30 
hos Te&Mere 
 
 
Inviterede: Katrine, Pernille, Claus, Christian og Pia 
Afbud:  Louise, Line og Sanne 
 
Punkt 3: Bettina Nielsen (Sorø Julefond) og Laila Haunstrup Bregner Carlsen (Sorø Kommune) 
 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt.  

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt.  

Punkt 3 Julebelysning i Sorø 
Ny bestyrelse i Julefonden i 2020 (Bettina Nielsen, Steffen Beierholm 
og Lars Jørgensen). Julefonden dækker alt julebelysning i Sorø inden-
for bygrænserne. 
 
Julebelysningen i 2022 omfatter guirlander med lyskugler i bymidten, 
stor lyskugle midt på Storgade, lys i træerne på Torvet samt store 
spidstæer ved byens indfaldsveje (opgraderes med sokkel og mere 
lys/kugler). 
 
Ikke lyskæder i træerne på Storgade i 2022, da træerne er for nye (og 
samtidig sparer det lidt på strømmen i 2022). Sættes op i 2023, og de 
kan sidde i tre år, inden de skal sættes om af hensyn til, at træerne 
vokser.  
 
Klosterporten får desværre ikke lys i 2022 pga. renovering. 
 
Julelyset i Sorø bliver I 2022 tændt kl. 6-9 og kl. 15-20 fra 19. novem-
ber, hvilket er en halvering af tændingstiden i forhold til normalt af 
hensyn til energiforbruget. Alle pærer er LED. 
 
Juletræet på Torvet sponsoreres af Stiftelsen, og træet køres til byen 
af Bygma. Lyset på juletræet på Torvet bliver det samme som normalt 
indtil videre. Julefonden har overleveret lyset til juletræet til Sorø Kom-
mune. 
 

 

Punkt 4 Generalforsamling 
Mangler enkelte underskrifter – Katrine indsamler dem. Sender derefter 
dokumenter til Pia, der sender dem til banken. 
 

 

 



Punkt 5 Økonomi 
Kassebeholdning ca. 159.000 kr. Der er en række restancer, som Ka-
trine og Christina indkræver.  
 
Status på årets budget er, at vi holder budgettet – dog er der rykket 
rundt på nogle poster. Generelt set så har arrangementerne i år alle 
sammen haft en større indtjening end forventet, så der er en del penge 
i overskud herfra i budgettet. Det overskud er kanaliseret over på reno-
veringen af julehusene, som er blevet en del dyrere end forventet, da 
de frivillige hænder ikke blot har lappet husene, men har gennemreno-
veret og malet dem. 
 
Vi har desuden modtaget 20.000 kr. til renoveringen af julehusene fra 
Sorø Spare- og Laanekasses Fond.  
 
Bestyrelsen har besluttet tidligere på året, at foreningen skal have et 
kreditkort. Referat fra maj-mødet, hvor beslutningen er taget, under-
skrives og sendes til Sparekassen. 
 

 

Punkt 6 Ind- og udmeldelser 
Naturbar har meldt sig ud, da butikken lukker. Opfølgning på nyåbnede 
butikker o.l.Idé: Forårskampagne for flere medlemmer. 
 

 

Punkt 7 Sorø Magazin 2023/24 
Vi vil gerne være med igen i 2023/24 for 5.000 kr. Katrine giver Von 
Bülow besked. 

 

Punkt 8 Samarbejde med Sorø Kommune 
Foreningen har et rigtig godt samarbejde med Sorø Kommune, og vi 
har en løbende dialog med Center for Teknik, Miljø og Drift vedr. prak-
tiske forhold i bymidten.  
 
Derudover holder bestyrelsen (v/Katrine og Christian) kvartalsvise dia-
logmøde med erhvervschef Laila Haunstrup Bregner Carlsen og Peder 
Madsen, leder af Vej, Park og Trafik, hvor vi drøfter stort og småt. 
 
Sorø Kommune har ytret ønske om at lægge Sorø Folkemøde ind under 
Sorø Marked i 2023. Bestyrelsen er åben overfor idéen, men det er vig-
tigt, at der er helt klare linjer om arbejdsfordeling mv. 
 

 

Punkt 9 Danmarks Bedste Handelsby 2022 
Sorø har deltaget I kåringen af Danmarks Bedste Handelsby 2022. Kå-
ringen blev foretaget af COWI og organisationen Detail forum på bag-
grund af en tilfredshedsanalyse af 100 stamkunder i byen og et udfør-
ligt spørgeskema udfyldt af Sorø Handel & Service med assistance fra 
Sorø Kommune. 
 
Sorø kom blandt de fem finalister til Danmarks Bedste Handelsby under 
20.000 indbyggere, og det er vi rigtig stolte af. Nykøbing F vandt dog 
prisen, men vi blev meget klogere på vores by. Faktisk viste tilfreds-
hedsundersøgelsen, at byens stamkunder er meget tilfredse med byens 
serviceniveau, åbningstider, parkeringsmuligheder, tryghed og tilgæn-
gelighed. Den eneste kategori, hvor vi scorede under gennemsnittet, 
var på spørgsmålet ” Kan du få, hvad du kan bruge i bymidten?”. 
 

 



Punkt 10 Markedsføring 
Christian fylder lidt mere på hjemmesiden, og han vil gerne have nogle 
mere konkrete ændringsforslag. Idé: Lave en arbejdsgruppe til dette 
emne. 
 
Der er udarbejdet en lille flyer, så medlemmer m.fl. kan købe reklame-
plads. Christian vedligeholder infoskærmen. Katrine sender mail ud til 
medlemmerne (Christian laver udkast).  
 
Facebookannoncering af Sorø Marked var en succes. Vi prøver det 
samme med halloween og juletræstændingen. 
 

 

Punkt 11 Medieplan 
Medieplanen 2022 kører efter planen – der er tilkøbt enkelte annoncer 
(bl.a. til Halloween). Medieplan 2023 skal aftales – Claus indkalder til 
møde. 
 

 

Punkt 12 Aktiviteter 2022 
Siden sidste bestyrelsesmøde har vi afholdt Sorø Marked 2022, som var 
en KÆMPE succes. Med hele 115 stande, flere konkurrencer, to bands 
på scenen og meget mere slog vi publikumsrekord i år. Og med ind-
komst fra de mange stande samt et sponsorat på scenen fra Altandk, så 
løb markedet for første gang næsten rund i sig selv. 
 
De resterende aktiviteter i 2022 er: 

- Halloween 28/10  
- Juletræstænding 19/11 
- Sorø Juleby december 2022 

Aktivitetsudvalget knokler nu for at få udlejet alle julehusene i weeken-
derne i december, hvilket har vist sig at være lidt svært. Alle julehuse 
er udlejet til juletræstændingen 19/11, men der er stadig en del ledige 
huse i decemberweekenderne. 
 
Katrine kontakter Sorø Avis for en artikel om julebyen, og der udsendes 
endnu en mail om julebyen umiddelbart efter juletræstændingen, hvor 
vi kan bruge billeder af byen fra tændingen. 
 
2023: ”Forårsfornemmelser” marked foråret 2023. Katrine skriver an-
søgning til kommunens pulje til events senest 11/11. 
 
Bestyrelsen drøftede de politiske partiers deltagelse i foreningens ar-
rangementer. Der er enighed om, at vi ønsker at skille tingene ad, så 
vores arrangementer udelukkende handler om samvær og familietid. Vi 
har sagt nej tak til de politiske partier, der har spurgt om at leje stand 
til halloween. 
 

 

Punkt 13 Julehuse 
Renoveringen af foreningens julehuse går over ALT forventning. Sorøs 
Frivillige Hænder har ikke bare lappet vores julehuse lidt – de har to-
taltrenoveret dem, så de er nemmere at samle, transportere og opbe-
vare. Og så har de malet alle husene i Sorø-gul med sort bindingsværk 
– de bliver meget smukke!  
 
Renoveringen har indtil videre kostet ca. 40.000 kr., hvoraf vi har fået 
de 20.000 kr. i sponsorat fra Sorø Spare- og Laanekasses Fond. Vi har 

 



desuden fået sponsoreret maling fra Bygma. Vi havde kun budgetteret 
med 10.000 kr. til renoveringen, da vi troede, at de bare skulle lappes. 
Det resterende beløb til renoveringen findes ved overskud på de fleste 
af foreningens afholdte arrangementer i 2022. 
 
Lysen Biler og Sorø Julekalender har hver sponsoreret 5.000 kr. til ind-
køb af julepynt til julehusene. En frivillig har indkøbt og lavet smukke 
granguirlander med lys og pynt til alle 12 huse. 
 
Sorøs Frivillige Hænder klarer også opsætningen af julebyen fredag 
den 18. november sammen med en håndfuld voksne fra Karl af Riise 
spejderne.   
 

Punkt 14 Sponsorer 
Vi har opnået flere sponsorater i 2022, og vi fortsætter med at søge 
fonde, puljer mv. 
 
Derudover laver Christian en mail til lokale virksomheder med julegave-
idéer fra foreningen (gin, vin, krus og net). 
 

 

Punkt 15 Provinshandelstandens Fællesfond 
Claus kontakter fonden for mere information.  

Punkt 16 Evt. 
 

Punkt 17 Næste møder 
 
Bestyrelsesmøder: 

- Mandag den 16. januar 2023 kl. 17.30 
- Mandag den 20. februar 2023 kl. 17.30 

Generalforsamling mandag den 13. marts 2023 kl. 18. 
 

 

 


