
                                                                                                                                            

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 20. april 2010.                                                          April 2010 

 

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Karsten Barsøe som 

næstformand og Majbritt Thomsson som kasserer.  Desværre mistede vi vores nyvalgte suppleant Max Paikjær, der 

afgik ved døden d. 17. maj. Max nåede kun at deltage i det konstituerende møde. 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder samt et ekstraordinært. Herudover et 

heldagsmøde d. 15. august, med det formål, at tilrettelægge det kommende års bestyrelsesarbejde.  

Med baggrund i bestyrelsen har vi nogle arbejdsgrupper.  

Hjemmesidegruppe der arbejder med udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden i samarbejde med vores 

webmaster,  

Strategigruppen der arbejder med de mere organisatoriske problematikker i bestyrelsens arbejde, 

Regnskabsgruppen der støtter kassereren i arbejdet med bogføring, og regnskab.  

PR gruppen der har til opgave at holde medlemmerne informeret om foreningens aktiviteter, promovere 

foreningens arbejde udadtil samt vejlede og støtte de forskellige arbejdsgrupper med opslag af aktiviteter, 

nyhedsbreve og andet. 

Bestyrelsen har afholdt et IT kursus i et Google system, der fremover vil gøre det meget nemmere for bestyrelsen at 

dele filer, arbejde med dokumenter der har flere forfattere o.m.m. Vi glæder os til, at dette kommer til at fungere. 

En af fordelene er, at alle dokumenter kommer til at ligge samlet et sted, og ikke ude på det enkelte bestyrelses-

medlems computer. 

Den 30. april startede petanque sin 2. sæson, eller sin første hele, idet åbningen jo fandt sted meget sent i sæsonen 

2008.  

Borgerstuen fungerer nu som Bestyrelsens mødested, både ved de faste møder og udvalgs- arbejdsmøder. 

Herudover er der hver mandag dart. Som det ses, har vi endnu ikke fået taget fat på indretningen. Det var først i 

januar vi fik skiftet låsene, hvilket betyder, at brugere der ikke er i bestyrelsen kan låne nøgle.  Borgerstuen er et led i 

en overordnet plan for Naturbørnehus/Borgerhus, hvor borgerstuen er 1. etape. 2. etape er udendørs køkken med 

naturskole, og 3. etape ombygning af de gamle baderum til motionsrum med badefaciliteter. Borgerforeningen har 

siden sommeren 2009 booket gymnastiksalen fast fredag aften og lørdag, Vi fik sidste år bevilget sportsudstyr af 

Sorø Kommune, så det nu er muligt for hele familien at spille badminton, volley o.a.  

Naturstigruppen arbejdede på at få åbnet adgang til benyttelse af Nørremosen. Dette blev imidlertid henlagt, da 

lodsejerne ikke ønskede dette af hensyn til den sårbare natur. I stedet har gruppen samarbejdet med nogle af 

lodsejerne om at arrangere  guidede  gåture i området. Den første blev afholdt i januar måned med stor succes. Der 

var ca. 35 deltagere der efterfølgende afsluttede en herlig spadsertur med varm suppe i Præstegården. Der blev 

givet udtryk for en gentagelse på forskellige årstider. Der fremkom også ideer til andre lignende ture i området, bl.a. 

grusgravene. Natursti gruppen har deltaget i møde med Dansk Naturfredningsforening omkring Døjringestien,  et 

stisystem igennem Døjringe/Bromme skov, som er på tegnebrættet.  Vi håber at få vores ønsker om lokal tilgængelig 

til naturen tilgodeset i det projekt. Hvis du har særlig interesse i dette kan du læse mere på dette 

link………………………………..eller henvende dig til en fra bestyrelsen. 



 Bestyrelsen har deltaget i LALs (Landsforeningen af Landsbyer) årsmøde på Mors.  Det mest interessante ved mødet 

var en introduktion til et projekt ”Blomstrende landsby”. Det er tanken at alle kommuner skal deltage i dette. Vi har 

endnu ikke hørt hvad Sorø Kommune har tænkt sig, men vi vil have opmærksomhed på dette for at se hvordan vi kan 

promovere vores område. Derudover har de på Mors arbejdet med et projekt med henblik på, at få den unge 

generation involveret i demokratiet. Det var meget inspirerende og  vi vil muligvis lave en temaaften om dette på et 

tidspunkt. Det vigtigt den yngre generation er med til at præge udviklingen for vores Landsbyer og landdistrikter. 

Den 19. januar i år blev der afholdt et Stiftende møde til den selvejende Institution Erhvervscenter, som nu hedder 

Servicecenter. Dette projekt som var en del af Sorø kommunes ”Udviklingslandsby”, hvilket blev hjulpet i gang af 

Udvikling Nord-Vestsjælands, er nu en selvstændig institution med det formål at udvikle små arbejdspladser lokalt. 

Bestyrelsen arbejder med et forslag om at arrangere et borgermøde i løbet af foråret, hvor der vil blive tegnet en 

status på de projekter der skulle arbejdes videre med, og i særdeleshed Servicecentret. Der vil komme en invitation 

til dette, hvor det er Bestyrelsens ønske at få givet Den selvejende Institution Servicecenter den opmærksomhed 

som et nyfødt ”barn” af foreningen har brug for. 

Vi er jo lige kommet ud af et valgår. I den forbindelse blev vi inviteret til et samarbejde med Stenmagle, Stenlille og 

Nyrup lokalråd/Borgerforeninger, om et fælles valgmøde. Mødet blev afviklet i samarbejde, der var  80-90 deltagere, 

og der var stor spørgelyst, hvilket resulterede i, at ikke alle fik deres interesser belyst fra paneldeltagerne. Men alt i 

alt et godt arrangement, og starten på et samarbejde som vi vil udvikle fremover.  

Pedersborg Lokalråd inviterede til møde om trafiksikkerhed og sorte huller i trafikken, et møde som blev afholdt her 

primo marts, og som var opfølgning af Sorø kommunes trafiksikkerhedsplan. 

Alt i alt tyder det på, at vi har brug for samling indadtil omkring udvikling af det nære fællesskab og de nære 

interesser, men vi har også brug for at stå sammen omkring ydreområdernes,  landdistrikts- og landsbyernes 

interesser. Dette hilser vi velkommen, og her skal samarbejdet vise sin styrke. For nyligt, har vi kunnet byde 

velkommen til stiftelsen af to borgergrupper i vores naboområde, dels Ruds Eskildstrup Bylaug, dels Døjringe 

Borgerforening. Det vil glæde bestyrelsen, hvis vi også fremover fortsat kan nyde glæde af naboskabet og 

samarbejde omkring de fælles behov, at skabe et levende og aktivt nærmiljø for borgerne.  

Her må også nævnes at vi er inviteret til et nært samarbejde med Dansk Oplysnings Forbund (DOF) et 

oplysningsforbund (uden forbindelse til et politiskparti). DOF som også er det tidligere Dianalund Oplysnings 

Forbund, nu Soroe Kurser, har inviteret  Borgerforeninger og Lokalråd i vores område til samarbejde, på den måde, 

at vi kan komme med ideer og ønsker om foredrag eller kurser, som vi mener kunne være interessant for borgerne i 

vores område. Som det første i år, har samarbejdet ført til Koret, som var et ønske der udsprang fra sangaftnerne i 

kirken. Koret  har nu ca.12 deltagere, og vil meget gerne have flere stemmer. 

I  efteråret  blev der endelig opstillet et par busskure ved ”Krukkehjørnet”, Munke Bjergbyvej og Kirkebakkevej. Det 

er meningen, at de skal tjene som ly og læ for buspassagerere  ved venten på bussen. Imidlertid er busstoppestedet 

ikke flyttet, så jeg er usikker på om busskurene har den ønskede effekt. Bestyrelsen vil meget gerne have respons fra 

de borgere, der er berørt af dette for at vide, hvordan vi skal arbejde videre for at skurene kan virke efter hensigten. 

Også i år indbød Sorø Kommunes økonomiudvalg samtlige lokalråd til dialogmøde, hvor Kommunen orienterede om  

rammerne  for det kommende års budget  (2010) til udvikling og drift i de forskellige lokalråd. Der er igen afsat en 

ramme til udvikling på kr.1 mill til fordeling samt 2-300.000 til driftstilskud. Vi ansøgte om kr. 198.000 og har fået 

bevilget  kr. 65.300. Mere om det under gennemgang af regnskab og budget. 

Rastepladsen på trekanten ved Munke Bjergby Vandværk (Kirkebakkevej) er nu ved at tage form. Vi håber det bliver 

en grøn oase turister og spadserende vil nyde i det gode forårs- og sommervejr, og samtidig læse sidste nyt om 

foreningen og nyde en pause på bænken. Der er yderligere planer for stedet i form af beplantning til gavn for 

mennesker og dyr samt nogle simple naturlegeting. 



Munke Bjergbys vartegn, træet på bakken, den store kastanje ved den gamle skole på Kirkebakkevej, måtte lade livet 

da der var gået sygdom i det. I februar fik vi plantet et nyt stort egetræ, som kom hertil fra Nørrebro i København 

ved hjælp af midler fra Sparekassefonden.  Vi håber den vil trives i vores omgivelser.  

I slutningen af høsten fik vi etableret et Mosteri i laden til Præstegårdens forpagterbolig, lige betids til, at vi kunne nå 

at afprøve anlægget inden æblesæsonen var færdig. Det blev til tapning af ca. 500 l frisk velsmagende æblejuice. I 

dette år vil vi arbejde på forbedringer, så arbejdsgangen bliver nemmere. Vi håber anlægget vil blive brugt af rigtig 

mange medlemmer, der herved kan få forvandlet havens nedfaldne frygt til dejlig juice , som kan komme på 

morgenbordet i løbet af vinteren. 

Sportsudvalget har i år stået for Dart aftner hver mandag i Borgerstuen. Derudover har de arrangeret  fisketure, 

hvilket har været en stor succes, med mellem 6-8 deltagere. 

Vi vil her kort nævne de aktivitetsgrupper, der også har arbejdet for fællesskabet i vores område: 

Fællesspisning hvor man kommer med mad til den fælles buffet den f’ørste onsdag i hver måned. 

Markeds- og Kulturdag, som blev afholdt d.13. juni med højt solskin og stor tilslutning.  

I samarbejde med Menighedsrådet blev der afholdt Sct. Hans aften i Præstegårdshaven.   

Også i samarbejde med menighedsrådet bliver der afholdt Sangaftner ca. hver anden måned. 

Høstfesten blev igen i år en succes med god tilslutning. 

For børnene blev der afholdt Fastelavnsfest i samarbejde med Naturbørnehuset.  

For børnene har der også været en rulleskøjtedag. Dette vil vi gentage igen i år, hvor der vil blive mulighed for at låne 

rulleskøjter for dem ,som ikke selv har.  

I forbindelse med 1. søndag i advent blev der arrangeret gløg og æbleskiver i præstegården med efterfølgende 

tænding af juletræet. I år genoplivede vi en gammel tradition, hvor børnene rundt i sognet blev hentet af hestevogn 

og kørt til kirken  til julegudstjeneste.og  krybbespil. Dette vil blive gentaget igen i år, og vi håber det kan blive en 

tradition. 

 

På bestyrelsens vegne 

Karen Rosalina Andersen 

 

 

 

 

 

 


