REFERAT AF GENERALFORSAMLING
I SORØ BEVARINGSFORENING
2. JUNI 2021

Generalforsamlingen blev afholdt i Værkerne og indledt med et foredrag af arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen
der står for restaureringen af Sorø klosterkirke.
33 tilhørere hvoraf 2 var betalende ikke-medlemmer. Det gav 200 kr. til kassen.
Efter pause med kaffe og kage gik vi over til selve generalforsamlingen hvor 28 deltog.
1. VALG AF DIRIGENT
Jens Toudal, indstillet af bestyrelsen, blev valgt. Jens var indkaldt med én dags varsel efter Jan Preislers afbud,
Jens mødte godt forberedt og konstaterede at det ikke fremgik af vedtægterne hvornår generalforsamlingen
skulle indkaldes,
men da normal procedure er 14 dage før afholdelse, og denne var indkaldt d. 16. maj, godkendte dirigenten
generalforsamlingens lovlighed.
Derefter påpegede dirigenten andre afvigelser fra vedtægterne, men Klaus Rostgaard forklarede at vedtægterne
er blevet opdateret og underskrevet,
men endnu ikke lagt på hjemmesiden.
2. FORMANDENS BERETNING FOR APRIL 2019 – APRIL 2021
Helges vigtige beretning der i høj grad viser Sorø Bevaringsforenings berettigelse
vedhæftet som bilag.
Ingen bemærkninger til beretningen.
3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2019 OG 2020 VED KASSERER
Regnskab for 2019 og 2020 vedhæftet
I 2020 er kun tre kontingenter indbetalt. Det skyldes uklarhed om bankforbindelse. Det reelle tal er ca. 12.000 kr.
plus.
4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Uændret 175 kr. pr. år.
5. FORSLAG FRA BESTYRELSE OG MEDLEMMER
Ingen indkomne.
6. VALG AF BESTYRELSE OG TO SUPPLEANTER
Helge: "Tilsyneladende dramatisk med ikke mindre end tre afgående bestyrelsesmedlemmer,
Men det er det nu ikke."
Claus Lorange Christensen ønskede ikke genvalg da han er fraflyttet kommunen og nu kæmper for Skælskørs
bevaring.
Vibeke Beltoft ønskede ikke genvalg efter en række års dygtigt arbejde.
Gregers Steendahl ønskede ikke genvalg da han i lange perioder opholder sig i udlandet.
Gregers var dog villig til at fortsætte som suppleant hvis ingen andre meldte sig.
Bestyrelsen indstillede Anders Herbo, hidtil suppleant, til bestyrelsen.
Som nye blev Thomas Bertelsen og Flemming Bruun indvalgt.
Da ingen andre ønskede at opstille til suppleant, slap man ikke af med Gregers.
Alle blev valgt med akklamation.
Thomas takkede for valget og fremhævede Sorø Bevaringsforenings “positive betydning for bymiljøet i Sorø”.
7 VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT

Ann-Merete Sjöberg blev genvalgt, og da ingen andre meldte sig, trådte Jens til og indtrådte som
revisorsuppleant.
8. EVT.
Helge bad om ordet og takkede Claus for hans lange, meget kyndige og positive indsats. Claus har tilmed i alle
årene
lagt hus til bestyrelsesmøderne, så vi nu er “husvilde”. Helge overrakte herefter tre flasker god rødvin.
Claus takkede og sagde at det var “med blødende hjerte” at han trådte ud af foreningen og forlod byen. "Men de
seneste års
blindhed i byrådet, deres ligegladhed, har medvirket til at jeg nu er flyttet fra byen.” Men heldigvis har vi en
formand
der “aldrig bliver træt af at forfølge den gode sag”. “Helge giver aldrig op. Han er motoren i arbejdet.”
Helge fremhævede herefter Vibekes spidskompetencer: matrikelkort og andre korttyper. “Hun kan det der med
matrikler.”
Det har været en god hjælp i arbejdet.
Vibeke fik også flasker.
Endelig fik Jens, Thomas og Gregers hver en flaske som henholdsvis dirigent, foredragsholder og afgående
sekretær (nu suppleant).
Der udspandt sig herefter en underholdende diskussion om “accisebod” kontra “bomhus” mellem Gyrit og Helge
og flere andre højpander. Man nåede ikke til enighed.
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