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Formandens beretning. 

 

Den nye bestyrelse konstituerede sig på førstkommende bestyrelsesmøde med mig som fortsat formand, 

Karsten Barsøe som næstformand og Majbritt Thomson som kasserer. 

Der har i årets løb været afholdt bestyrelsesmøde ca. 1 gang om måneden. Herudover har de fleste 

bestyrelsesmedlemmer holdt møder i forskellige arbejdsgrupper og aktivitetsgrupper. 

Efter generalforsamlingen arbejdede bestyrelsen videre med  planlægningen af Projekt Landsbyudvikling i 

samarbejde med Udvikling Nord-Vest Sjælland, der var repræsenteret ved Ole Glahn. 

Der blev afholdt et Borgermøde d. 6.maj.  Her blev drømme og visioner sluppet løs rundt om bordene. Alle 

de gode ideer blev fremlagt og nedskrevet til videre bearbejdning .  

Dette materiale blev på et senere møde gennemarbejdet  af projektudviklingsgruppen.  En afstemning førte 

til  anbefaling af tre projekter, de tre der fik flest stemmer. Det var Erhvervscenter, Naturstier og 

Borgerhus/Natur-Børnehus.  De blev valgt med den begrundelse, at de tre alle er projekter der har en stor 

chance for  gennemførelse forholdsvis hurtigt, hvilket vil være en god motivation til at starte andre 

projekter op. 

På baggrund af den interesse, der blev givet til kende på generalforsamlingen for etablering af fibernet i 

byen, afholdte vi d. 26. maj borgermøde med et par konsulent fra SEAS/NVE, med henblik på afklaring af 

alle de forskellige spørgsmål ,der måtte være for at den enkelte husstand kunne træffe sin beslutning. 

Det resulterede i, at vi i slutningen af juni fik besked om, at der nu var det antal husstande der skulle til, for 

at SEAS/NVE ville lægge fibernet i byen. Nu er arbejdet ved at være fuldendt, og jeg håber det bliver til 

glæde for jer som er tilmeldt.   

I bestyrelsen afholdte vi i juni sidste år et heldagsmøde. Formålet med dette var, at sikre kvaliteten i de 

forskellige arbejdsfunktioner der påhviler bestyrelsen, og finde ansvarspersoner til de enkelte områder. 

Dette resulterede i fem forskellige udvalg under bestyrelsen.  

Der har været et ønske om at etablere en slags rasteplads hvor turister der kører gennem vores område 

kan holde pause og samtidig få mulighed for at læse information om området og hvad der foregår her. 

Dette tænkes i form af en Infotavle. Trekanten på Kirkebakkevej , lige efter vandværket, så vi som en oplagt 

mulighed. I oktober afholdte vi et møde med Per Stenild der ejer stedet. Per Stenild ser meget gerne at 

Trekanten bliver omdannet til sådan en plads. Dette arbejdes der videre med.  

Kommunens trafiksikkerhedsråd inviterede Borgerforeningerne med på besigtigelsestur, hvor de skulle 

vurdere  trafikale ”sorte pletter”, særligt farlige steder. Vi fik invitationen 1½ døgn før den foregik, og det 

var ikke muligt, at finde en der kunne deltage.  Men der foreligger nu en Trafiksikkerhedsplan, som kan ses 

på vores hjemmeside.  I forlængelse heraf fik vi en henvendelse fra en borger om svinget ud for Atterupvej 

2, hvor der mangler sigtbarhed. Vi har rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning, der vil vurdere stedet. 



10.december var der frist for høringssvar på Sorø Kommunes miljøplan herunder stiplan.  Naturstigruppen 

og bestyrelsen arrangerede en tur til Svinø, hvor der er anlagt over 60 km naturstier. Vi havde et møde med 

en af initiativtagerne og fik historien om hvordan det var lykkedes dem at få etableret det spændende 

projekt. I forhold til høringssvar, gik vi i samarbejde med Dansk Naturfrednings Forening`s  (DNF) 

lokalafdeling i Sorø. Dette område jo blandt deres primære arbejdsfelter. På et møde debatterede vi de 

specielle forhold, som vi ser her på vores egn, samt de ønsker vi har for tilgængelighed til naturen. Vores 

ønsker er derfor inkluderet i DNF`s høringssvar. Derudover udarbejdede vi selv et høringssvar med de 

meget specifikke interesser vi har.  Dette er på hjemmesiden. 

Som noget nyt, efter kommunesammenlægningen,  inviterede Sorø Kommunes økonomiudvalg  alle 

lokalråd og borgerforeninger til dialogmøde omkring arbejdsgange og beslutningsprocedurer i forbindelse 

med ansøgning til drifts- og udviklingspuljerne. Dette ser vi som et positivt signal om samarbejde, et ønske 

om at gøre vejen til Kommunen kortere, og en anerkendelse af det store arbejde der gøres lokalt med 

frivillig arbejdskraft for at få lokalområderne til at fungere. Herudover giver det  Foreningerne mulighed for 

at lære hinanden at kende og skabe netværk, der også styrker vores indsats.  

I efteråret fik vi henvendelse fra nogle borgere, der ønskede, at vi arbejdede på at få et busstoppested ved 

Krukkehjørnet. Vi undersøgte om der var problemer andre steder i byen. Det førte til at vi i oktober 

fremsendte en ansøgning til Teknik og Miljø om 2 busskure, ved Krukkehjørnet og ved 

Vinkelvej/Døjringevej.  Busstoppestedet ved Krukkehjørnet er bevilget og bliver snarest opsat. Kommunen 

har måttet prioritere blandt alle ansøgningerne og de har måttet vælge de farligste steder, derfor kommer 

det andet busskur forhåbentlig i en senere runde.  

I samarbejde med Natur-Børnehuset har vi arbejdet på at få etableret en Borgerstue i et af de gamle 

klasseværelser. Det er nu ved at blive etableret så medlemmer af borgerforeningen kan bruge lokalet til 

forskellige aktiviteter. Det vil være fint hvis der var nogle der ville holde ”åbne dage”. Dette kunne skabe 

muligheder for at folk har et sted at være sammen omkring fælles interesse.  

Som det sidste har Bestyrelsen arbejdet for forpagtning af Avlsgården til Præstegården. Dette specielt med 

henblik på lokaler til projektet  Erhvervscenter, men disse lokaliteter kunne også være omdrejningspunkt 

for mange andre fremadrettede aktiviteter i Borgerforeningens regi, som vi har svært ved at få afviklet  i 

Børnehuset. Menighedsrådet  tilgodeså dog en anden ansøger. 

Vi må nu se hvad der ellers dukker op af muligheder. 

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at pege på de grupper der har arbejdet for forskellige aktiviteter i 

løbet af året til gavn for os alle.: 

Fællesspisningsudvalget har arrangeret ”spis sammen” dage ca. 1 gang om måneden.  Birthe fortæller 

mere. 

Sangudvalget har afholdt 6 sangaftner i kirken til akkompagnement af det nye flygel. Kirsten fortæller mere.  

Petanque der blev 2 petanquebaner sidste efterår, alt med frivillig arbejde og gavmilde sponsorer. Bjarne 

fortæller.  



Sportsudvalget kom til, idet der var nogle borgere der forespurgte om det var muligt at bruge salen til 

badminton og andet. Vi fik held med at få booket gymnastiksalen hver fredagaften og lørdag.  Det er 

visionen at familier med børn og andre interesserede kan komme herned og lave sportsaktiviteter og lege 

sammen. Der vil med tiden blive indkøbt udstyr så flere forskellige aktiviteter kan lade sig gøre, og aulaen 

og gårdspladsen kan også tages i anvendelse dels til en gang bordfodbold, bordtennis eller en lille skater 

konkurrence ude i gården. Morten fortæller mere. 

Festudvalget har arrangeret høstfest, fastelavn, med stor succes. Der var til høstfesten solgt ca .80 billetter 

og til fastelavn blev der udleveret 100 billetter til børn.  Christa fortæller mere. 

Udvalget der arbejder med markeds- kulturdag, har rigtig travlt for tiden. Den finder sted d.13.juni. Starter 

kl.10 med tale af Borgmester Ivan Hansen. Ann fortæller mere. 

 


