
ÅRSBERETNING  

FOR SORØ BEVARINGSFORENING  

APRIL 2019 – MAJ 2021 

 

 

Bestyrelsen 

Ved den sidst afholdte generalforsamling den 19. marts 2019 blev bestyrelsen genvalgt, således at 

den kom til at bestå af Helge Torm, Claus Lorange Christensen, Klaus Rostgaard, Gregers Steendahl 

og Ellen Williams samt Vibeke Beltoft. Anders Herbo og Dorte Harbo Andersen blev suppleant. 

Dorte gik dog ud af bestyrelsen igen i løbet af efteråret 2020. 

 

Ved konstitueringen den 9. april 2019 blev tillidsposterne genbesat med Torm som formand, 

Rostgaard som kasserer og Claus Christensen og Steendahl som sekretærer på skift. 

 

Bestyrelsesmøder 2019-2020 

4. juni 2019 hos CLC 

3. september 2019 hos CLC 

15. januar 2020 hos CLC 

 

Kvartalsmøder 2019-2020 

Den 23. maj 2019 

Den 12. sept. 2019 

Et møde den 20. februar 2020 blev aflyst 

I stedet møde den 5. marts 2020 

 

Medlemsaktiviteter i 2019 

Foredrag om bygningskultur v/forfatteren Peter Olesen – i forb. m. generalforsamlingen 2019. Det 

trak ca. 75 tilhørere, ganske pænt, og flere meldte sig ind. 

Besøg på Gyldenholm den 3. april 2019. Flere medlemmer tog del. 

Udflugt til Gjorslev og St. Heddinge den 1. juni 2019, arrangeret af Landsforeningen. Flere fra Sorø 

var blandt deltagerne. 

Sorø Klosterkirke Torsdag den 19. september kl. 16.15: Foredrag v/museumsinspektør Thomas 

Bertelsen, Nationalmuseet, om Sorø Klosterkirke. Mødested: Værkerne. 

Lørdag den 21. september kl. 14.15: Rundvisning i Sorø Klosterkirke v/do. (Do.).  

Sorø Akademi Torsdag den 26. september kl. 16.15: Foredrag v/cand.mag. Helge Torm om Sorø 

Akademis bygningshistorie. Mødested: Værkerne.   

Lørdag den 28. september kl. 14.15: Rundvisning i Sorø Akademis hovedbygning v/lektor Per 

Højland. Mødested: Fratergården.  
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Sorø by fra grundlæggelsen i 1620’erne til midt i 1800-tallet; byplanen og bygningerne: Torsdag 

den 10. oktober kl. 16.15: Foredrag v/Helge Torm på Værkerne. 

Mandag den 14. oktober kl. 14.15: Byvandring i Chr. d. IV’s fodspor og andres. Mødested: Torvet. 

Da Sorø fik sine egne arkitekter. Fokus på bygninger af bl.a. F. C. C. Hansen og Algot Lautrop-

Larsen. Torsdag den 24. oktober kl. 16.15: Foredrag v/Helge Torm. Værkerne, opgivet. 

En byvandring i villakvarteret nordvest for byen den 26. oktober blev opgivet. 

 

Bevaringssager 2019-2020 

Oktober 2019: Henv. fra Henning Fischer vedr. Frb. gl. skoles fremtid 

December 2019: Formanden deltog i en besigtigelse af Odd Fellow-logen og grunden sammen 

med nye ejer og dennes arkietkt. Logen skal renoveres på en tilforladelig måde, men samtidigt skal 

der bygges nyt mellem logen og nabogrunden i en stil, der er noget fremmed for miljøet: ny 

bygning med ret fladt tag, angiveligt for ikke at tage luven fra logen.  

Januar 2020: henv. fra Sorø k. om pakhuset på Storgade 31B. Foreningen imod påtænkte store 

vinduespartier i nordgavlen. Planerne siden lagt på is. 

Februar 2020: Uheldig vinduesudskiftning på Holberghjemmets hovedbygning, bemærket af 

formanden i indlæg i lokalpressen. 

 

Bygningspræmiering 

I bestyrelsen var der efter generalforsamlingen stemning for at droppe bygningspræmieringen, 

men det endte med et kompromis, aåledes at den skal afholdes hvert andet. Iflg. skulle der så 

finde en præmiering sted i 2020, men det blev opgivet grundet coronarestriktionerne. 

 

Perioden marts 2020-maj 2021 

Generalforsamling 2020 var fastsat til 30. marts 2020, men på grund af corona-pandemien, der 

medførte omfattende nedlukning af samfundet den 11. marts, måtte vi aflyse den. Tanker om at 

gennemføre generalforsamlingen i sensommeren blev også opgivet. 

    Denne handlingslammende situation har i høj grad præget foreningens virke fra marts og indtil 

nu, dog med en lille Aktiviteter af forskellig art har måttet sættes i bero. Dog har bestyrelsen 

ufortrødent arbejdet videre aktiv på de indre linjer med møder og ikke mindst ved at foretage 

sagsbehandling af aktuelle bevaringsspørgsmål. 

 

Bestyrelsesmøder 

21. september 2020 hos CLC 

6. maj 2021 hos HT 
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Kvartalsmøder 

Møde den 20. maj 2020 udskudt på gr. af coronasituationen 

Møde den 24. september 2020 ditto. 

 

Bevaringssager 

Juni 2020: henv. fra Sorø k. ang. ny altan i sidebygning til Priorgade 13B. Vi gjorde ikke indsigelse. 

August 2020: Ny lokalplan i forslag for Feldskovvej 1 og 7 (bl.a. Den gl. Stolefabrik). Vi opponerede 

ikke. 

13. november 2020: Møde over nettet mellem formand, byplanarkitekt Ellen Sloth Christensen, 

Sorø k., og ejer af Storgade 13 Peter Lau-Jensen vedr. projekt for sidelængen dér. Formand 

afvisende overfor nedrivning og overfor tegningerne til nyt sidehus. 

Januar 2021: Nedrivning af bagbebyggelse til Alléen 11 – foreningen har ingen indvendinger. 

Januar 2021: Henv. fra Sorø k. vedr. Villereden, Søgade 15, Sorø. Besigtigelse ved formand og 

byplanarkitekt. 

1.februar 2021: Sagen om sidelængen og forhuset til Storgade 13 sendt i høring. Foreningen 

fremsendte indsigelse den 16. februar 2021. Formanden har desuden på foreningens og egne 

vegne sendt læserbreve i sagen til lokalpressen. Heldigvis kom der kritik fra flere andre personer 

og fra et politisk parti, men byrådet stod fast på tilladelse til nedrivning, hvilken beslutning er 

meddelt ejer den 12. maj 2021. 

 

På det sidste er der dukket nye alvorlige sager op: dels planer om nyt byggeri i Akademihaven tæt 

ved Villereden, Søgade 15, og dels planer om nybyggeri i det grønne areal bag den gamle amtsgård 

på Slagelsevej. Men det må en ny bestyrelse kigge nærmere på. 

 

Medlemsaktiviteter 

Da corona-situationen lettede lidt i sensommeren sidste år gennemførte vi tirsdag den 25. august 

en udflugt i egne biler til Hansen Kochs rådhus i Store Heddinge og Vemmetofte Kloster. Vi var en ca. 25 

deltagere, også fra Korsør Bevaringsforening. Begge steder blev vi vist rundt af kyndige guider. Vi 

nød hinandens selskab i særlig grad ved den gode frokost på Rødvig Kro. Vejret var også med os. 

 

 

Udfærdiget  

i Sorø den 2. juni 2021 

af Helge Torm 

Godkendt den 3. juni 2021 

på generalforsamlingen 


