
Medborgerforeningens bestyrelses beretning 2020-6-19 

 

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 3 møder siden sidste generalforsamling. Foreningen 

har i år afholdt 11 madbixe, to færre end i sidste beretningsperiode.   

Medlemstallet på 31 er som i forrige beretningsperiode, så en hastig nedgang er stoppet. 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 11 madbixe siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om flg.:  

 

Madbix efter generalforsamling (Dorrit) 

Ølsmagning (Peter Hammer/Carsten Berthelsen) 

Madbix (Linda) 

Forårsfrokost (8 deltagere!) 

Grillafslutning (13 deltagere!) 

27/9 Indtryk fra en Interrail-rejse til Bordeaux og Pyrenæerne (Klaus og Dorte) 

25/10 Sydstaterne i USA (Aase+Elsebeth) 

1/11 Utraditionel madbix (Grete og Peter Thomsen) 

Julefrokost 

Traditionel mad (Aase og Niels Karup) 

Historien om en artikel (Klaus og Dorte) 

 

Herefter skulle der indtil i dag have været madbixe 27.3 (generalforsamling), 24.4 (Linda og Benny) og 15.5 

(Susanne). Det blev altsammen forpurret af Corona-nedlukningen af Værkerne og det øvrige samfund. 

Bestyrelsen har valgt at holde generalforsamling i dag, hvor vi ellers skulle have holdt grillafslutning for at 

sikre at vore beslutninger kan effektueres i planlægningen af efterårssæsonen. Bestyrelsen har og vil i 

planlægningen af madbixe tage behørigt hensyn til risici for Corona-smitte, ihukommende medlemmernes 

aldersprofil. Beretningsperioden er således ikke blevet påvirket Corona-nedlukningen i.f.t. det planlagte 

andet end gennem force majeure udskydelsen af generalforsamlingen til dette ”vedtægtsstridige” 

tidspunkt.  



Kvaliteten, variationen og oplevelsen af madbixene har i store træk været som vanligt, hvilket vil sige god. 

Og vi har stadig de flottest tænkelige rammer, i form af duge, bordpynt o.s.v.  – tak Dorrit og Aase. Vi har 

som lovet brugt noget af formuen på Ølsmagningsmadbixen, som var meget underholdende, lærerig og 

oplevelsesrig for de 18 fremmødte. Der var 25 pladser til dette, der burde have været et udsolgt 

tilløbsstykke. I det hele taget var madbixene i foråret 2019 ikke særligt godt besøgt. Der var 8 til 

forårsfrokost og 13 til grillafslutningen. Og der opstod i bestyrelsen i forbindelse hermed en fornemmelse af 

at madbixene bare var endnu et af stadig flere offentligt tilgængelige tilbud om hygge, socialt og oplysende 

samvær, som kan vælges fra og til af den travle livsnydende ”senager” (Senior ager), og at madbixen måske 

blev valgt fra og var overflødig. Det førte bestyrelsen til i august 2019 at sætte foreningens fremtid til debat 

og stille medlemmerne en række spørgsmål angående foreningens virke med henblik på at forberede store 

beslutninger der kunne stoppe denne hastige nedtur, ultimativt opløse foreningen. De fleste af de relativt 

få tilbagemeldinger bestyrelsen har fået er gået på at man fortsat ønskede madbixen, og forslag til 

ændringer har været i form af små praktiske ændringer i den måde vi organiserer madbixene – uden at 

tænke på hvilke ekstra begrænsninger Corona-situationen medfører.    

 

Fremtiden 

På baggrund af ovenstående lægger bestyrelsen op til en grundig diskussion af organiseringen af madbixen 

i næste punkt på dagsordenen. I den forbindelse beder vi medlemmerne huske at madbixen er vores egen 

og hvad vi gør den til. Vi må derfor have en forventning om, at alle deltagere i madbixen byder ind med det 

de kan: kokkene og bestyrelsen er der ikke for at servicere resten. 


