Medborgerforeningens bestyrelses beretning 2017-3-10

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 15 madbixe.
Medlemstallet ligger stabilt omkring de 40. Vi er p.t. 41. 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 15 madbixe siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om flg.:
-

Madbix efter Generalforsamling (Dorrit)
Forårsfrokost
Finsk tema (Klaus)
Årstidens mad i Haverefugiet (Ella)
En ”Vild” aften (Kirsten)
Bålmad (Linda)
Grill-afslutning
Grillmad (Vibeke)
Canadiske billeder (Aase)
Mormormad (Dorrit)
Boghvede tema (Klaus)
Suppe og pasta (Peter)
Julefrokost
Steg (Birgit)
Brasiliansk tema (Linda)

Disse madbixe udtrykker en stor kulinarisk spændvidde. Andelen af ”traditionelle” madbixe, dvs. madbixe
uden foredrag eller billeder, er fortsat voksende. Det gør dog tilsyneladende ikke madbixene mindre
populære - de har generelt været velbesøgte og med en god stemning. Og vi har nok aldrig haft så flotte
rammer, i form af duge, bordpynt o.s.v. som nu – tak Dorrit og Aase. De 12 almindelige madbixe blev
kreeret af 8 chefkokke/ idémagere, én mere end i sidste beretningsperiode. At få bredt kokkeriet ud på
flere hænder er vores største udfordring. På sidste generalforsamling satte vi madbixbetalingen op til
50/70. På revisorens opfordring har vi også indført en regel om, at kokkene skal aflevere bilag for udgifter
inden 14 dage efter madbix – ellers ingen refusion. Begge dele har fungeret uden brok. 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. Sæsonens sidste nyskabelse bestod i forårsfrokosten, et vellykket eksperiment
med at lave et sammenskudsgilde i foråret – det er jo også en måde at brede kokkeriet ud på!
Forårsfrokosten vil vi gentage i år, den er givetvis kommet for at blive.
Det lykkedes ikke i beretningsperioden at finde et prestige-arrangement at bruge en masse penge på.
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. Vi har 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.
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.

