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Referat af Generalforsamlingen d. 22.marts 2012. 2. april .2012

Tilstede: 21 medlemsforeninger, bestyrelsen, Niels Henriksen,
               Mona Larsen og Knud Petersen.

DAGSORDEN:

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere.
c. Bestyrelsens beretning.
d. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
e. Indkomne forslag behandles.
f. Forelæggelse og godkendelse af budget. Kontingent uændret kr. 500.
g. Valg til bestyrelsen.
h. Valg af to suppleanter.
i. Valg af to revisorer.
j. Eventuelt, herunder kokslagerets fremtid.

Ad a.
Formanden bød velkommen og foreslog Niels Henriksen valgt som dirigent. Vedtaget.

Ad b.
Som stemmetællere blev valgt Lise Kiving og Peter Kromann.

Ad c.
Formanden kunne tilføje, at også det 6. år var gået godt og på nuværende tidspunkt var
der 112 medlemmer. Tak til Peter Hammer for hans store arbejdsindsats vedr. lokale-
fordelingen, endv. tak til Mona og Knud ligeledes for deres indsats.
I forbindelse med ”Kokslageret” var der sendt ansøgninger til diverse fonde, men des-
værre med negativt resultat, bestyrelsen vil arbejde videre med sagen.
Vibeke Gylling/bestyrelsen ønskede at indkøbe bedre og større kaffemaskiner, samt en
friskvandsautomat og Merete Leisted, Roklubben ønskede indkøb af endnu en contai-
ner. Formanden lovede, at bestyrelsen vil behandle ønskerne.
Niels Vandrefalk (Holbergteateret)  nævnte, at man påtænkte en juleforestilling for børn,
hvilket ville medføre øvedage i november og nogle dages forestilling i december må-
ned.
Peter Hammer gjorde opmærksom på, at der var stort run på lokalerne, men vi må se
på det, når lokaleønskerne er indsendt og behandlet på lokalefordelingsmødet.
I øvrigt nævnte Ole Ring, hvis der er tale om billetindtægt, så følger vi kommunens
regler om leje/lån af lokaler.



Ad d.
Regnskabet gav ikke anledning til større debat og blev vedtaget.
Vedr. det kommunale regnskab, så har vi ingen indflydelse, dette ifølge Ole Ring, til gengæld var
der en besparelse på el og varme på ca. kr.58.000.

Ad e.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad f.
Budgetforslaget gav ikke anledning til større debat og blev vedtaget, ligeledes blev uændret kontin-
gent kr. 500 vedtaget.
På det kommunale budget er der en fremskrivningsprocent på 1,5%.

Ad g.
Der var genvalg til: Ole Ring, formand, Svend Panse, kasserer
                               og Peter Hammer, kalenderfører.

Ad h.
Der var genvalg til Ulla Holdt og Jan Preisler.

Ad i.
Der var genvalg til Tine Hyldegaard-Petersen og Bo Specht.

Ad j.
Formanden orienterede om kommende vedligeholdelsesopgaver, bl.a. reparation er af sokler og
altanen ved lokale 204.
Som tidligere nævnt, vil bestyrelsen arbejde videre med planerne for ”Kokslageret”. I den anledning
gennemgik OR et foreløbigt udkast som viste tilskuerpladser, scene m.m. og  placering af både.
Anslåede udgifter, ca. Kr. 6 Mill.
Flere af de tilstedeværende syntes, at det var et godt projekt, men dyrt. ”Søens folk” Merete
Leisted og Peter Møller mente, at bygningen hellere skulle bruges til værksted og opbevaring af
både. Således var vandene delte.
Kan vi bruge rørlageret til opbevaring af både, spurgte Peter Møller? OR lovede at undersøge
sagen.
Dan Kiving, Frivilligt Forum Sorø fremlagde en ide, ”få det dog bundet op som en helhed”.
DK følte bl.a, at byen var delt op i 2 halvdele, hvis der foregik noget ved søerne, så anede man det
ikke i Storgade og omvendt, der var brug for bedre kommunikation og bedre samarbejde.

Hvorefter såvel dirigent og formand kunne takke for god ro og orden.

Tak til Sorø Jazzorkester for god jazz før og efter pkt. eventuelt.

Niels Henriksen Ole Ring Jussi Wolkovitz
Dirigent Formand Sekretær

NB! Et lille hjertesuk fra sekretæren:
       Husk venligst at meddele ændringer vedr. kontaktperson/mailadr./telefonnr.

Sidste nyt: Ifølge Knud er vores hjertestarter nu registreret, se under hjertestarter.dk


