REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE I SORØ BEVARINGSFORENING
TIR. DEN 9. APRIL 2019
Tid og sted: Hos Claus kl. 19.
Afbud: Ellen Williams og Anders Herbo.
1: Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.
2: Godkendelse af ref. af seneste møde: Godkendt
3: Godkendelse af ref. af generalforsamlingen: Godkendt.
Regnskab ikke uddelt da kasserer og revisor i sidste øjeblik konstaterede at de "ikke lige havde
haft styr på plus og minus”,
hvorefter den trykte version blev holdt tilbage.
4: Præmieringsordningen:
Forslag om at nøjes med hvert andet år vedtaget. Evt. kun tre præmiemodtagere og kun hvis klar
1. præmie – plakette.
Vibeke trækker sig fra udvalget.
Claus trækker sig som formand.
Forslag om plakat med porte, døre eller præmierede bygninger førte til nedsættelse af
hurtigtarbejdende plakatgruppe bestående af Claus og Dorthe.
Når der er overblik over udgifterne, søges sponsor.
5: Konstituering:
Formand: Helge Torm.
Rejsende sekretær: Gregers Steendahl.
Andensekretær: Claus Lorange Christensen.
Kasserer: Klaus Rostgaard (som lovede at læse op på det med plus og minus).
Revisor: Ann-Merete Sjøberg.
6: Valg til præmieringsudvalg:
Udsat til næste år.
7: Øk. status:
76 medlemmer! 6 nye efter gf. og Peter Olesen. 22 restanter. Bundlinje: 11.200 kr. (Plus).
Kontinget uændret 175 kr. pr. husstand.
8: Evaluering af Peter Olesen-mødet:
Godt møde. Fin pressedækning. Ca. 80 fremmødte. Desværre kun én politiker.
9: Aktiviteter efter sommerferien:
Gyldenholm igen igen. 10 på venteliste! Har været en stor succes og givet 1800 kr. i kassen.
Vemmetofte. Her max. 30 deltagere. Ultimo aug./primo sept. Ikke enighed om sted for
optankning.
Fulby genbrug: CLC kontakter pladsen og melder tilbage til HT.

Gunderslevholm og Sparresholm relegeret til foråret 2020.
Gisselfeld nævnt som mulighed.
Herudover har HT byvandringer i løbet af sommeren.
10: Årsmøde 2019 i Landsforeningen:
10-12. maj i Hjørring. HT deltager.
2020 i Svendborg.
2021 i Sorø!
11: Næste møde:
Tir. d. 4.6. kl. 19 hos CLC.
12: Evt:
Kvartalsmøde 16.5. kl. 15!
Vibeke vil med kommunens opbakning vaske og male mile- og kmstene. Søger frivillige. HT
og GS meldte sig.
Hjemmesiden bør opdateres. CLC og GS sender mødereferater (specielt af gf.) til Jan Preisler.
Referent: GS.
14.4.19

