
 

 
 
 
Referat fra Generalforsamlingen tirsdag d. 21. april 2009  
I Natur-Børnehuset, Veddevej 19, Munke Bjergby 
 
1. Valg af dirigent: Flemming Jensen. Referent Kirsten Jensen. 
2. Formandens beretning: Bilag lagt på bordene. Godkendt. 
3. Fremlægning af det reviderede regnskab + budget: Se bilag. Godkendt. 
4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at vi fastholder 50.- pr 

person. Dette blev vedtaget. 
5. Valg af bestyrelse jf. vedtægter. Følgende modtager genvalg: Karen R 

Andersen – Karsten Barsøe – Majbritt Thomson – Elisabeth Serena – 
Bjarne Guldager - Steen Hirsch – Birthe Povlsen.  
Udtræder: Kim Lundgren, Indtræder: Peter Kepp Knudsen.  
Suppleant Max Jensen vælges og Bjørn Nielsen fortsætter som 2. Suppl.   

6. Indkomne forslag, udsendt sammen med dagsordenen: Vedtaget. 
Herefter lyder § 4.5: Dagsorden skal indeholde: 
       Valg af dirigent og referent. 
       Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forgangne år. 

     
7. Forslag til kommende aktiviteter.        

o Trekanten som resteplads  
Max Jensen synes det er et godt initiativ til forskønnelse af byen. På 
vegne af Kirkebakkevej 10-12 (toppen) vil han dog gøre indsigelse hvis 
restepladsen betyder, at der bliver trafik på toppen eller skrænten ind 
mod deres ejendomme. Det foreslås at arbejdsgruppen indkalder til et 
møde hvor disse bekymringer drøftes, så der bliver taget højde for 
sådanne situationer.  
Forslag at der etableres et laug til vedligeholdelse af området.  
o Mosteri: v/Steen Hirsch. Der er søgt penge fra Sorø Kommunes 

Projektpulje, men vi mangler et sted hvor det kan stå, og hvor der 
er plads til at presse. 



o Hundelufterklub: Der ønskes fællesskab omkring hundene og ideer 
til gode gåture med de firbenede venner. Maibritt Thomson – 
Kirsten Fogsgaard. 

o Cykelture og vinklub: Forslag fra Johan Hjerpsted 
(Lærkegårdens Fodersalg) om at der kunne arrangeres cykelture 
og en vinklub. Der er umiddelbart ikke andre interesserede. Der 
henvises til cykelklubben i Stenlille. Johan kan muligvis selv tage 
initiativ til vinklub. Karen Rosalina kontakter ham. 

o Venskabsby v/ Karen Rosalina. Karen foreslår at Sorø Kommune 
udvider sine venskabsbyer til at omfatte en i et af de nyere EU 
lande, med omdrejningspunktet at udveksle i forhold til alle vores 
demokratiske strukturer. Der blev givet udtryk for at ideen var 
god og kunne give en masse til Borgerne. Men måske er det lidt for 
tidligt at gå i gang med sådan et stort projekt.  
Bjørn mente at Sorø arbejder på noget. Hensigten var netop at 
sende forslaget til Sorø Kommunes venskabsbyudvalg til videre 
bearbejdning. Karen tager disse synspunkter til efterretning. 

 
Kort orientering fra projektgrupperne (fra Borgermødet 6.5.08) 
Borgerhus i naturbørnehuset: v/Sven Hansen og Charlotte Kaa. 
Natur- Børnehuset har afsat penge til nye køkkenborde m.m. til 
opgradering af køkkenet, så der kan laves mad til 80-100 personer 
Herefter kan der laves mad på stedet til Høstfest - fællesspisning 
m.m.  Bliver etableret i løbet af dette år. 

o Naturværksted: Etableres i og omkring det gamle boldhus til en 
grejbank for skoler, institutioner, medlemmer og andre 
interessegrupper. Lenette Naturvejleder er tovholder på projektet. 

o Udekøkken under halvtaget og bålplads etableres på området 
udenfor. Huset skal isoleres. Budget ca. 70.000. Midlerne er ansøgt i 
Friluftsrådet. Der er en del arbejde der kan gøres af frivillige. 
Charlotte sagde at der manglede hænder.  Interesserede kan 
henvende sig til Charlotte. 

o Ombygning af det gamle omklædningsrum til gymnastiksalen, til 
motionslokale med moderne brusekabiner. Dette er endnu ikke ansøgt. 

Borgerstue i et af de tidligere klasselokaler i Naturbørnehuset er 
under etablering. Der er ansøgt Sorø Kommune om kr.10.000 til 
indretning. 

o Natursti: Svend Hansen, Bjarne Guldager og Kristian Eriksen. Der 
skulle arbejdes med etablering af naturstier rundt i landskabet. Man 



valgte at arbejde med forslag om en sti igennem Nørremosen. Dette er 
også foreslået fra Sorø Kommune. Der tænkes etableret en P plads og 
en oplysnings tavle om Munke Bjergby. Gruppen går videre med at tale 
med lodsejerne om ideen.       
Flemming foreslog at man evt. kunne lave et samarbejde med             
Hjerteforeningen. 
Erhvervcentret: v/ Erik Lundbye, Karsten Barsøe og Karen Rosalina. 
Formålet er at lave en selvejende institution med henblik på at være 
paraplyorganisation for borgere der ønsker at udføre et erhverv, men 
ikke har lyst til at etablere selvstændig virksomhed, men alligevel har 
nogle timer tilovers. Det vil sige den selvejende institution laver et 
sekretariat der kan servicere den enkelte mødelokaler, markedsføring, 
lønadministration i forhold til de timer den enkelte har udført arbejde 
for kunder. Medarbejderen skal selv skaffe sine kunder, der kan dog 
være fælles PR fremstød.  
Projektbeskrivelsen er så langt, at Udvikling Nord-Vestsjælland bliver 
ansøgt om støttemidler til etablering og drifts omkostninger det 
første år.  

 
Kort information fra de forskellige udvalg. 

Sportsaktiviteter i Gymnastiksalen:  v/Morten Hirsch. Salen er 
booket frem til sommerferien hver fredag eftermiddag/aften og 
lørdag. Vi booker også salen i næste sæson.  
Petanquesæsonen starter torsdag d. 30. April kl. 19. Alle er velkomne. 
Markedsdag lørdag d. 13. juni fra kl. 10.00 – 16.00  
v/ Kristian Eriksen: Program 
o Borgmesteren kommer i hestevogn  
o Alle sporsorer inviteres til at have en stand. 
o Alle der har noget at vise frem kan få standplads 
o Loppemarked - fra trailer 
o Spejderne laver snobrød. 
o B.M.X. optrædning. 
o Marcel synger med Furbo band. 
o Borgerforeningen står for salg af Øl – pølser  

         
P- plads ved grusgraven i Munke Bjergby. 

   Der satses stort. 
Fællesspisning. v/Birthe Povlsen. 



Det foregår ved at hver person/familie kommer med en ret til den 
fælles buffet. 
Der har været holdt fællesspisning som brunch, frokost og aftensmad. 
Aftner har kun været fredag. Brunch og frokost har været lørdage og 
søndage. Første gang var godt besøgt ca. 50 personer. De næste 
fællesspisninger var der ikke så stort fremmøde.  
Der er udsendt et spørgeskema med indkaldelsen til General-forsamlingen til 
alle medlemmerne, for at få nye ideer og tanker, og en pejling på hvad folk 
ønsker for kommende spis sammen dage. Derved kan vi bedre målrette de 
fremtidige arrangementer.  
Sangaftner i kirken.Der har været 6 sangaftner med ml.30- 50 personer. 
Der var forskellige temaer efter årstider.  
Flyglet og bænkene bliver placeret i en rundkreds. Organist Viktoria spiller 
og kirkesanger Helle deltager når hun har tid. Der bliver sunget fra 
højskolesangbogen. Der arbejdes på at lave et kor, idet der har vist sig 
interesse fra en del af de sangglade. 
Festudvalget: v/Kirsten Jensen fortæller at der er blevet afholdt en 
høstfest med en stor opbakning ca. 80 personer. God musik og alle dansede, 
der blev et lille overskud på 800.- 
Orkesteret er bestilt igen til dette års høstfest d. 5. september. 
Fastelavns fest for børn ca. 85 børn i flotte udklædninger, der blev solgt 
kaffe, fastelavnsboller (som Lisbeth lavede) og pølser. En god fest.   

 
8. Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

o Sportsudvalg:  Sten Hirsch, Bjarne Guldager og Morten Hirsch.  
Mosteri: Steen Hirsch, Sven Hansen og Bjarne Guldager. 
Trekanten: Sven Hansen, Steen Hirsch, Bjarne Guldager. 
Markeds- og kulturudvalg: Lisbeth Kamp Nielsen, Ann Klitsgaard, Kate 
Albiniussen og Kristian Eriksen. 
Festudvalg: Jørgen Aaborn, Kirsten og Flemming Jensen, Annette og 
Kenneth Aaboe og Maja Klitsgaard. 
Fællesspisningsudvalg: Birthe Povlsen og Karen Degnbol. 
Sangudvalg: Kirsten Fogsgaard, Kirsten Tønning og Stina Rasmussen  
Hundelufterklub: Majbritt Thomson og Kirsten Fogsgaard. 
Naturværksted / bålplads: Jacob, Morten, Steen, Kristian, Charlotte, 
Kirsten og Sven, Peter. 
Venskabsby: Karen 
 

9. Eventuelt. 



o Bjørn Nielsen: Teknik og miljøudvalget i Sorø har planlagt  en 
cykelsti fra Brommeskov til Dianalund. Sorø Kommune er blevet 
ansøgt af Naturfredningsforeningen, om de vil være ”Klima 
Kommune”, hvilket indebærer at der skal spares 2% CO2/år på 
offentlige bygninger. Dette er endnu ikke vedtaget.  

o Annette Aaboe forespørger – om Børnehuset kan bruges til private 
arrangementer. 
Børnehuset er kommunalt og kan ikke bruges af private. 
Kirsten fortæller om Hjerte starteren som Natur-Børnehuset har 
anskaffet. Den hænger i aulaen og kan bruges af alle der kommer 
ud for en situation hvor den kan være med til at redde liv. 
Borgerforeningen opfordres til at lave et hjertestarter kursus i 
samarbejde med hjerteforeningen.  

 
 
 
           Dirigent    Referent 
 
           Flemming Jensen                        Kirsten Jensen 


