
REFERAT 
 

BESTYRELSESMØDE 
16. januar 2023 kl. 17.30 
hos Te&Mere 
 
 
Deltagere: Katrine, Pernille og Claus 
Afbud:  Louise, Pia, Christian og Line 
 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra 24.10.22 godkendt. 
 

 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med et enkelt ekstra punkt ang. udløbne gavekort 
under eventuelt. 

 

Punkt 3 Økonomi 
Kassebeholdning knapt 143.000 kr. Der er en række restancer, som 
Katrine og Christina indkræver.  
 
Det endelige resultat for 2022 kommer med regnskabet, der bliver klar-
gjort til generalforsamlingen. 
 
Foreningen har fået et kreditkort, som ligger hos formanden, så vi ikke 
skal lægge så mange penge ud personligt for indkøb til arrangementer 
nv. 
 

 

Punkt 4 Generalforsamling 
Vi mangler stadig at få scannet dokumenterne fra sidste generalfor-
samling og lægge dem på hjemmesiden. Claus scanner og sender til 
Katrine, der sender besked til Christian om at lægge dem på hjemmesi-
den. 
 
Generalforsamling 2023:  
Mandag den 13. marts kl. 18 – dørene åbnes kl. 17.30 på CoisBar. Fire 
ugers varsel (senest 13. februar 2023) pr. mail til medlemmerne med 
dagsorden og evt. forslag fra bestyrelsen. På valg er Katrine (INbet-
ween), Claus (Sorø Avis), Christian (Victoria Teatret) og Louise (Lange 
Guld-Sølv-Ure).  
 
Katrine laver udkast til indkaldelse/dagsorden, som godkendes af be-
styrelsen inden udsendelse. Katrine sørger for dirigent og regnskab, 
budget, beretning mv. Detailplanlægning sker på bestyrelsesmøde 
mandag den 20. februar. 
 

 

Punkt 5 Ind- og udmeldelser 
Bille & Bølle lukker og udmeldes derfor af foreningen. 
 

 

 



Der mangler nogle rettelser i medlemslisten på hjemmesiden – Katrine 
sender mail til Christian med rettelser. 
 
Pernille laver ny indmeldelsesblanket til forårskampagne, og Claus, Per-
nille og Katrine planlægger kampagnen (tværmediel kampagne + be-
søg af formanden). 
 

Punkt 6 Samarbejde med Sorø Kommune 
Ingen dialogmøder siden sidst (spørger Laila).  
 
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget har drøftet kommunens ønske om at 
slå Sorø Marked og Sorø Folkemøde sammen. Vi ønsker dog ikke, at 
vores familiemarked skal være en politisk arena. Det er meddelt til 
kommunen, der har accepteret dette. 
 

 

Punkt 7 Flytteguiden  
Bestyrelsen har modtaget en mail om at have en annonce i Flytte-
guiden, men har efter drøftelse besluttet at sige nej tak. Katrine sender 
en svarmail. 
 

 

Punkt 8 Markedsføring 
Der er indhentet tilbud på nye logo-stickers hos C2 – Katrine bestiller 
100 stk. 
 
Christian og Katrine færdiggør tilbud om reklameplads på infoskærm. 
 
Katrine, Christian og Sten laver sponsorarmbånd 2023 – Katrine sender 
mail til de andre. 
 

 

Punkt 9 Medieplan 
Foreningen fortsætter med medie-samarbejdet med Sorø Avis. Claus, 
Pernille og Katrine ud arbejder nyt årshjul. 
 

 

Punkt 10 Aktiviteter 2023 
Aktivitetsudvalget har stort set styr på programmet for 2023 – sidste 
hånd bliver lagt på det til møde den 8. februar. Programmet forelæg-
ges til generalforsamlingen. 
 
Destination Sjælland ønsker at gøre destinationen til stedet, man besø-
ger i efterårsferien. Vi følger udviklingen og tager stilling til, om vi skal 
med på vognen i Sorø. 
 
Lysen Biler m.fl. planlægger rally i Sorø den 27.-28. maj. Katrine er i 
dialog med Anders Lysen om arrangementet. 
 
Historisk Festival afholdes i år fra 27. juni til 2. juli. Katrine har afholdt 
møde med Mette Skjoldan om foreningens rolle i festivalen. Vi arbejder 
på vinduesstickers mv. 
 
Julen 2023 skal blive endnu mere storslået end 2022! Sorøs Frivillige 
Hænder arbejder videre på en endnu bedre juleby, og Lysen Biler har 
tilbudt hjælp til julebyen. 
 
Fastelavn 2023 er desværre aflyst i 2023, da tovholderne er forhindret. 

 



Punkt 11 Julehuse / Sorøs Frivillige Hænder 
Sorø Juleby 2022 blev en stor succes med de fantastiske flotte huse og 
en kæmpe hjælp fra de frivillige hænder til opsætning, nedtagning og 
pasning i hele julemåneden. 
 
Vi var godt tilfredse med belægningen af julehusene i år, men vi satser 
naturligvis på fuld belægning alle dage i 2024 (gerne allerede i 2023). 
Vi starter allerede bookninger før sommerferien i 2023. 
 
Sorøs Frivillige Hænder vil meget gerne fortsætte med at lave praktiske 
projekter for foreningen. De undersøger muligheden og prisen for at 
lave gulve i julehusene, og de planlægger at istandsætte foreningens 
kane. Derudover har vi idéer om pynt til byens øvrige arrangementer. 
 

 

Punkt 12 Sponsorer 
I 2023 har foreningen indtil videre fået tilskud på 10.000 kr. fra Sorø 
Kommunes eventpulje til vores nye marked ”Forårsfornemmelser”. Vi 
skal fortsætte med at søge tilskud. 
 
Vi planlægger at lave en ønskeseddel til mulige sponsorer, så de bedre 
kan byde ind med støtte til konkrete tiltag. Derudover vil vi gøre mere 
for at byens virksomheder køber firma-julegaver i Sorø. 
 
Der arbejdes desuden videre med sponsorarmbånd, private label pro-
dukter o.l. 
 

 

Punkt 13 Provinshandelstandens Fællesfond 
Det er ikke så nemt at finde oplysninger om denne fællesfond. Katrine 
har prøvet mange muligheder, men alle ender blindt. Claus prøver at 
tale med Lars Mortensen, Ole Hoff Clausen og Bjarne Stensbæk 
 

 

Punkt 14 Evt. 
Vi har fået enkelte forespørgsler på forlængelse af udløbne gavekort. 
Der er kommet nye regler vedr. elektroniske gavekort, og vi skal have 
styr på retningslinjerne. Katrine drøfter dette med Bettina Nielsen og 
SparExpress. 
 

 

Punkt 15 Næste møder 
 
Bestyrelsesmøder: 

- Mandag den 20. februar 2023 kl. 17.30 

Generalforsamling mandag den 13. marts 2023 kl. 18. 

 

 


