
Referat af 

generalforsamling i Medborgerforeningen i Sorø  d. 2. marts 2018 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent. > Klaus Gylling og Henning Bussenius-Larsen blev valgt. 

     Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Godkendelse af dagsorden: Ja 

3. Bestyrelsens beretning: Formanden, Klaus Rostgaard aflagde beretning for 2017, se hjemmesiden. 

 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 11 madbixe (mod 15 i sidste beretningsperiode) og et 
valgarrangement.  
 
Medlemstallet ligger stabilt omkring de 40. Vi er dog denne gang gået fra 41 til p.t. 36. Det betyder, at til 

en typisk madbix er mere end halvdelen af foreningens medlemmer tilstede. 

- Peter Hammer udtalte mindeord for Elsebeth Søndergaard. 

4.  Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2017   > Godkendt. 

5. Indkomne forslag: Ingen 

6. Kontingent for 2018: Uændret, 100 kr. for alle. 

7. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2018: Godkendt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Genvalg af  Klaus Rostgaard, Vibeke Gylling og Dorrit      

.   Christensen.  1. og 2. suppleanterne Benny Werge og Peter Hammer genvalgtes.  

9.  Revisor Bo Specht genvalgtes. 

10. Eventuelt: Vi søger flere til at melde sig som ulønnede hjælpekokke.                                                      

OBS.    Der er kun 2 kokke pr. madbix, der kan spise gratis. Det fremgår af bestyrelsen beretning af 

10.3.2017, afsnittet: Disse madbixe udtrykker... linje 9-10:  Vi har også i bestyrelsen i år fået nedskrevet 

en ”gave”-politik for foreningen, og præciseret at der højst kan være to kokke-gratister per madbix.   

                                                                                                                            Ref HBL 20.3, med tilføjelse 22.3 


