
Medborgerforeningens bestyrelses beretning 2019-3-9 

 

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, to flere end i sidste beretningsperiode.   

Medlemstallet er begyndt langsomt at kravle nedad. Efter i en lang periode at være stablit på ca 40, var det 
i forrige beretningsperiode 36 og i denne beretningsperiode nu 31. Det betyder, at til en typisk madbix er 
ca. 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 siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om flg.:  
 
Madbix efter generalforsamling (Vibeke) 
En vild aften (Kirsten) 
Madbix (Linda) 
Forårsfrokost 
Bålmad (Linda & Benny) 
Grillafslutning 
Lækker mad (Dorrit) 
Suveræne retter med lever (Klaus & Dorte) 
Variationer over ost (Bestyrelsen) 
Efterårsmad (Susanne) 
New Zealandske billeder og mad (Aase) 
Julefrokost 
Vintermad (Susanne) 
 
Som i forrige beretningsperiode er de fleste madbixe ”traditionelle”, dvs. uden foredrag eller billeder. I 
denne beretningsperiode har der kun været to tema-madbixe: En Vild aften og de New Zealandske billeder. 
Det gør dog tilsyneladende ikke madbixene mindre populære - de har generelt været velbesøgte og med en 
god stemning. Og vi har stadig de flottest tænkelige rammer, i form af duge, bordpynt o.s.v.  – tak Dorrit og 
Aase. De 9 almindelige madbixe blev kreeret af 6 chefkokke/idémagere, det var ligeså få som i forrige 



beretningsperiode. Det er den reelle begrænsning på hvor mange madbixe der planlægges. I det perspektiv 
har det været et lyspunkt at en af de nytilkomne til foreningen har demonstreret vilje og evne til at være 
chefkok. 
 
Vi har ikke lavet PR i beretningsperioden. 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 

Det har længe været et ønske at foreningen brugte noget af sin formue på store arrangementer. Der er en 
ølsmagning lidt senere på året, som er resultatet af lang tids planlægning, og som foreningen kommer til at 
spendere midler på. Vi har også besluttet os for ikke at lave et folketingsvalgsarrangement. Det er et stort 
arbejde, vi har ikke nye ideer, og det rykker alligevel ingen stemmer. Vi vil nøjes med at lave 
valgarrangement til kommunalvalg. En af madbixene stod den samlede bestyrelse for (variationer over ost). 
Det var en overkommelig opgave for bestyrelsen og det smagte godt, så der vil sikkert komme lignende 
arrangementer senere. 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. 

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


