
Referat af 
Generalforsamling i Sorø Medborgerforening d. 4. marts 2016 
  
Dagsorden: 
 
1. Valg af Referent: Henning Bussenius 
                Dirigent: - Klaus Gylling, som konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt.  
  
2. Godkendelse af dagsorden: - Ja. 
  
3. Bestyrelsens beretning for 2015. - Formanden Klaus Rostgaard aflagde beretning (ses ej på hjemmesiden). 
     
    Bestyrelsen konstituerede sig 12. maj med Klaus Rostgaard som formand, Vibeke Gylling som kasserer, 
    Henning Bussenius-Larsen som sekretær, medens Dorrit Christensen og Aase Jensen fortsatte som 
    menige medlemmer. Benny Werge og Peter Hammer valgtes som suppleanter.  
 
    Debat om madbixene: Kurt roste de hidtidige kokke og opfordrede flere til at melde sig. 
    Niels Hilker spurgte, om vi ikke kunne gå sammen med DN og Grøn Hverdag om arrangementer. 
    Endvidere forslag om, at folk kan fortælle om de foreninger, de er medlem af, fortælle om eller diskutere en   
    bog eller film, der kan sætte tanker igang. - Dorte håber, at vi fortsætter med de udendørs madbixe. (Bifald). 
   
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det  foregående kalenderår ved kasserer Vibeke 
    Gylling.  
 
    Har ligget på hjemmesiden en uges tid. - Vi er nu gået over til Arbejdernes Landsbank, som er mere forenings- 
    venlig end Danske Bank.  - Lidt debat om kvaliteten af maden, når vi har fået den udefra. 
  
5. Indkomne forslag: Formandens forslag om prisforhøjelse for maden: 50 kr. for medlemmer, 70 kr. for andre  
    vedtoges. 
  
6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år:: Uændret ens kontingent for alle: kr. 100.   
    OBS! Nyt kontonummer! 
  
7. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende kalenderår. - Godkendt 
  
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
     Bestyrelsen: Genvalg af  Klaus Rostgaard, Vibeke Gylling og Dorrit Christensen. 
     Suppleanter: Følgende blev valgt som hhvs 1. og 2. suppleant:  Benny Werge og Peter Hammer. 
  
9.  Valg af 1 revisor: - Bo Specht genvalgt. 
 
10. Eventuelt:  
      Meddelelse til kokkene:  Aflever udgiftsbilagene til kassereren inden 14 dage, ellers er pengene tabt! 
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