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Foreningen 

Medborgerforeningens bestyrelse konstituerede sig i enighed. Klaus Rostgaard, Vibeke Gylling og Henning 

Bussenius-Larsen fortsatte som hhv. formand, kasserer og sekretær mens Dorrit Christensen og Aase 

Jensen fortsatte som menige medlemmer. Benny Werge og Peter Hammer blev valgt som suppleanter. 

Vibeke Gylling har som webmaster stået for rettidig omhu i den jævnlige og løbende opdatering af 

hjemmesidens indhold og design. Bestyrelsen har holdt 4 møder siden sidste generalforsamling. Foreningen 

har i år afholdt 13 madbixe og et valgarrangement.   

Medlemstallet er faldet fra 43 til 39 medlemmer. Ændringen dækker over 1 nytilkommen og 4 frafaldne 

(heraf to af de mest standhaftige passive medlemmer). Det betyder, at til en typisk madbix er halvdelen af 

foreningens medlemmer tilstede. 

 

Foreningens arrangementer 

Foreningens formål er at ”at bidrage til at Sorø Kultur- og Fritidscenter er et samlingssted, som er åbent for 

alle uanset sociale, politiske, religiøse og kulturelle forhold”. ”Dette formål søges især opnået ved offentlige 

arrangementer af oplysende, kulturel og kulinarisk karakter.” 

  

Vi har afholdt 13 madbixe og et valgarrangement siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om flg.:  

 

- Madbix efter Generalforsamling 

- Madbix med whiskysmagning 

- Balinesisk tema 

- Polsk tema (Krakow) 

- Bålmad 

- VALGKAFFE 

- Grill-afslutning 

- Traditionel madbix 

- Madbix med smag af Sydamerika 

- Når menuen går i fisk: Sandart fra en lokal Sø 

- Traditionel dansk madbix 

- Traditionel madbix 

- Julefrokost 

- Kogebøger kommer og går – Frikadellen består 

 

  



Disse madbixe udtrykker en stor spændvidde, især kulinarisk. Der har været flere ”traditionelle” madbixe 

end vanligt, dvs. madbixe uden foredrag/temaer eller andre svinkeærinder. Madbixene har generelt været 

velbesøgte og med en god stemning. De 11 almindelige madbixe blev kreeret af 7 chefkokke/ idémagere, 

det samme antal som i sidste beretningsperiode. At få bredt kokkeriet ud på flere hænder er stadig vores 

største udfordring. Der bliver også jævnligt pippet om at beløbsrammen til arrangementer er lidt lav. 

Sæsonens nyskabelser bestod i en fysisk scrapbog med billeder, opskrifter o.s.v., som Aase bestyrer med 

entusiasme, og et ensartet kontingent for alle.  

 

Det lykkedes ikke i beretningsperioden at finde et prestige-arrangement at bruge en masse penge på, men 

vi har dog brugt en del penge på valgarrangementet VALGKAFFE forud for folketingsvalget. Her har 

bestyrelsen været nytænkende i.f.t. det traditionelle vælgermøde og sørget for at politikerne var ”på” 

meget mere af tiden, mest i uforstyrret diskussion/dialog med vælgerne fremfor lænket til et panel og med 

kagevalget som en af de sjove vinkler på emnet. Både vi, politikerne og pressen, der videregav indtrykkene, 

var begejstrede. Det arrangement har fundet en god skabelon og vi kan være stolte over at have gjort det 

praktiske og organisatoriske arbejde så godt, som vi gjorde. 

 

Vi har ikke lavet meget PR i beretningsperioden. Der er blevet lavet foldere, men sent i.f.t. opstart af begge 

madbix-sæsoner og kun i små oplag til Værkerne og bibliotekerne. Bortset fra VALGKAFFE har vi ikke 

annonceret i den lokale trykte presse og gør ikke en særlig indsats på nettet eller sociale medier. Omvendt 

kan enhver finde os meget let: en google-søgning på ”Medborgerforening” (eller ”Madbix”) og ”Sorø” leder 

til vores fine hjemmeside som første hit. 

 

Fremtiden og sidste års indsatsområder 

Bestyrelsen påtog sig ikke nye strategiske initiativer eller konkrete opgaver på sidste generalforsamling. Så 

det gælder fortsat at: bestyrelsen skal prøve at brede kokkeriet ud på flere personer, og at bestyrelsen 

gerne må bruge af formuen til forholdsvis dyre arrangementer hvis de skønnes relevante i sammenhængen. 

Vi vil, som et forsøg på at brede kokkeriet ud, lave næste madbix (forårsfrokost) som et sammenskudsgilde 

a la julefrokost, men altså på det sædvanlige tidspunkt fredag aften. 

Til sidst skal der endnu en gang lyde en klar opfordring til medlemmerne om at komme med alle deres 

ideer (det kan også være en temaløs madbix!), det er svært som bestyrelse at komme på et passende 

antal ideer. Og man skal ikke afholde sig fra at lave mad, man kan altid alliere sig med nogen. 


