
 

Referat af ordinær generalforsamling i Sorø Bevaringsforening torsdag den 31. marts 

2022 ca. kl.                  , Frederiksvej 27, Sorø 

Den vedtægtsforeskrevne dagsorden for ca. 25 tilstedeværende blev afviklet således: 

1) Valg af dirigent 
                                  
JP valgt 

2)  Aflæggelse af beretning 
                                                  
Se separat beretning. Beretningen blev godkendt. Fra forsamlingen blev anført et ønske om, at 
medlemsaktiviteter annonceres i bedre tid, så man ikke allerede er optaget på givne tidspunkt.  

3)  Aflæggelse af regnskab 
Kasserer Klaus Rostgaard fremlægger regnskab til godkendelse 
Se separat regnskab. Regnskabet blev godkendt. Foreningens finanser har det fint, bl.a. p.g.a. en 
donation fra Folkeuniversitetet, som skal bruges til at lave en publikation om Sorøs 
arkitekturhistorie. Kassereren blev af forsamlingen bemyndiget til at tilbyde mobile pay som 
betalingsform for restanter, for at mindske risikoen for at rykkere bare går i glemmebogen, hvis 
der ikke reageres hurtigt på dem.  

4)  Fastsættelse af kontingent 
                                        
Uændret kontingent på 175 kr. pr. år pr. husstand blev vedtaget. 

5)  Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer. (Forslagene skal være formanden i hænde 
Senest en uge før generalforsamlings påbegyndelse. Medlemmerne har på forespørgsel krav om oplysning 
om forslagene).  

                                                                                 , der har 
                                     . Bestyrelsen anbefaler nedsættelse af et 
præmieringsudv                                                               .  

  



s. 2 

Formanden redegjorde for bestyrelsens tanker og erfaringer. Blandt andet, at det ikke er et 

problem at skaffe fuld sponsorering, at det er en mulighed for at fremstå som andet end 

brokhoveder i pressen, og at det største arbejde er at finde og vurdere egnede præmieringsemner. 

Derefter bidrog flere med hver deres erfaringer eller forslag, herunder: at man efterlyser 

arbejdskraft til præmieringsudvalget i medlemsbrevet, at det er en mulighed for at synliggøre Sorøs 

forskellige typer af bygninger (man kunne hvert år holde sig til en bestemt type), at et 

præmieringsudvalg er en mulighed for at inddrage/aktivere andre foreningsmedlemmer end 

bestyrelsen, og at præmieringen er en festdag. Det blev besluttet at forsøge at genskabe aktiviteten. 

Under et senere punkt meldte Karsten Hansen sig under fanerne i et kommende præmieringsudvalg. 

2)  Vedtægtsændring.  
                                                  § 5: ”I                                   
                                 S    A    M     .”           : ”I                         
opløsning tilfalder dens arkivalier Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn og dens 
eventuelle formue tilfalder Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur – By og 
L   .”  
Vedtægtsændringsforslaget blev ensidigt bifaldet og vedtaget. 

6)  Valg af foreningens bestyrelse og 2 suppleanter 
A                                    – og alle modtager genvalg. Suppleanten Gregers Steendahl 
modtager genvalg 
På trods af opfordringer fra formanden til alle de fremmødte om at stille op blev både den 
siddende bestyrelse og suppleanten genvalgt, uden modkandidater. Dvs. til bestyrelsen blev valgt: 
Helge Torm, Flemming Bruun, Klaus Rostgaard, Anders Herbo, Ellen Williams og Thomas Bertelsen. 
Som suppleant blev valgt Gregers Steendahl. 

7)  Valg af revisor og revisorsuppleant 
Ann-Merete Sjøberg blev genvalgt som revisor, og Jens Toudal som revisor-suppleant.  

8)  Eventuelt 
L                          S        7. maj 2022. 
Landsforeningens årsmøde blev kommenteret af formanden. På tidspunktet for 
generalforsamlingen var tilmeldingsfristen overskredet. 
Derudover blev der snakket noget om den tidligere Odd Fellow-loge-bygning på Trautnersvej, bragt 
på bane af Karsten Hansen. Bygningen er bevaringsværdig, men nuværende ejer vil gerne indrette 
den til boligformål med, hvad det måtte medføre af udvendige ståltrapper og andet af forringende 
værdu. Erfaringer fra Frederiksberg (i KBH) er, at når den slags bygninger tilpasses til boligformål, 
ændrer de karakter til det værre, og historiske bygningsmiljøer tager skade. En ny lokalplan, der 
skal muliggøre bygherrens ønsker, vil komme i høring i august/september. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede dermed generalforsamlingen. Formanden 
takkede dirigenten og lovede denne en efterfølgende belønning.  

Referent: Klaus Rostgaard 



Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sorø Bevaringsforening  

om aftenen den 31. marts 2022 umiddelbart efter generalforsamlingen samme dag, i henhold til 
                      § 5’                           h          h                         
generalforsamling.  

1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jan Preiser 
JP blev valgt 

       2)  Emne til debat og beslutning 
Ændrin                            § 5’                    .    . 5                                 
generalforsamling. 
Ændringsforslaget blev igen vedtaget, og er dermed gældende.  

       3)  Eventuelt 
I 2019 påpegede Peter Olesen de mange porte og døre som noget specielt for Sorø. Bestyrelsen har 
efterfølgende overvejet, om der kunne laves en bog eller plakat om portene, men mente ikke det 
var tilfældet. Måske var præmiering af en ny-istandsat dør eller port en mulighed? Andre 
muligheder, der blev bragt på bane, var foto-konkurrence vedrørende portene blandt 
medlemmerne og byvandring med porte som et hovedtema.  
For mange år siden lavede kunstneren Preben Hornung en flot plakat til Sorø Bevaringsforening. 
Jan Preisler lovede at forhøre sig hos en tidligere formand, om han skulle besidde nogle ekstra 
eksemplarer. 

 

Referent: Klaus Rostgaard 

 


