
Referat af stiftende generalforsamling i Munke Bjergby Borgerforening d. 1. November 2007. 

Dagsorden: 

1. Velkomst med praktisk info  

2. Baggrund for det Ny initiativ  

3. Valg af dirigent 

4. Valg af referent 

5. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til eventuelt. 

6. Godkendelse af vedtægter 

7.  Opstilling til bestyrelsen 

8. Valg af bestyrelse samt suppleanter 

9. Valg af revisorer samt suppleanter 

10. Godkendelse af kontingent. 

11. Ideer til fremtidige aktiviteter 

12. Samarbejde med Munke Bjergby Børnehus som mødested for Foreningens 

aktiviteter. 

13. Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

14. Eventuelt. 
 

Ad. 1.  Og 2.    Annette bød velkommen på Festudvalgets vegne. Baggrunden for initiativet med at stifte en 

forening er ønsket om at have et borgerforum, der sikre de forskellige aktiviteter, der kan styrke 

fællesskabet, og samtidig sikre et forum, hvor der kan ske udskiftning af de aktive personer, så de 

aktiviteter der ønskes,  stadig kan køre til gavn for lokalsamfundet. Festudvalget består nu af Annette, 

Jørgen og Karen. Derudover har Lisbeth (Søvang), Jørgen og Lone (Skolebakken) og Ann (Døjringevej) gjort 

en stor indsats med at få Høstfesten og Fastelavnsfesten op at stå de sidste 3 år. Festudvalget stopper efter 

Fastelavnsfesten  søndag d. 3. Februar 2008. Det vil være op til den nye bestyrelse om der også fremover 

skal være en Høst- og Fastelavnsfest.   

Ad. 3 Jørgen blev valgt til dirigent. 

Ad. 4 Karen blev valgt til referent. 

Ad. 5 Dagsordenen blev godkendt .  

Ad. 6 Vedtægterne blev gennemgået  og vedtaget med følgende rettelser: 

 §1.1  Foreningens navn er Munke Bjergby Borgerforening. 

 §2.1  …mindst 5 medlemmer dog et ulige antal. 

 §2.2  …og kasserer, og udarbejder en forretningsorden. 

 §2.5  Bestyrelsen samles efter behov eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. 

 §4.1  ….ved annonce med dagsorden i Sorø Avis + opslag. 



 §4.2  …afholdes en gang årligt i april. 

 §4.5  Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

           Tilføjelse af manglende punkter i dagsordenen: 

           Valg af dirigent og referent 

           Valg af bestyrelse jf. vedtægterne. 

 §4.6  Tilføjelse: Indkomne forslag afgøres ved almindeligt flertal. 

 § 4.7 Tilføjelse: Vedtægtsændringer skal vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte  

            stemmeberettigede medlemmer, ellers bortfalder forslaget. 

 § 4.8  ….eller hvis 1/3 af medlemmerne …….. 

 § 5.1  ….vedtages på to på hinanden…….. af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. 

 § 5.2 Ændret til: De værdier foreningen på ophørstidspunktet er i besiddelse af, skal fordeles                       

            til formål efter samme retningslinier som fremgår af fondatsen for Munke Bjergby / 

            Bromme Sparekasses fond. 

            Det henstilles til Bestyrelsen at undersøge hvad der står i fondatsen. 

Ad. 7  Følgende personer opstillede til bestyrelsen: 

 Karsten Barsøe, Kirkebakkevej 33 

 Elisabeth Serena, Veddevej 38 

 Bjarne Guldager, Kirkebakkevej 23 

 Annette Aabo Petersen, Østervej 31  

 Karen Rosalina Andersen, Kirkebakkevej 28 

 Steen Andersen, Søvang 4 

 Sven Hansen, Kirkebakkevej 26 

 Birthe Poulsen, Kirkebakkevej 5 

 Majbritt Thomsen,  Krogen 6 

            Suppl:   Per Larsen, Dybendalvej 22 

 Paw Larsen, Skolebakken 29 

Ad. 8:  Alle personer der ønskede at opstille til bestyrelsen blev valgt med applaus. 

Ad. 9:  Valg af revisorer:  



 Kurt Christensen, Munke Bjergbyvej 47 

 Niels Henrik Hjerrild, Krogen 15 

            Suppl.   Flemming Jensen, Kirkebakkevej 54 

Ad. 10:  Godkendelse af kontingent:  Kr. 50 pr.person 

Der udstedes et medlemskort som skal medbringes til Foreningens arrangementer. Ikke 

medlemmer skal  betale indgang eks. Kr.50 mere, hvor de dermed kan få et medlemskab til 

foreningen. 

Bestyrelsen beslutter hvordan indbetaling til foreningen skal foregå. 

Ad. 1 1:  Som nye aktiviteter blev foreslået, fodbold, ungdomsklub, netcafe, Sct. Hans, Filmklub både for  

 voksne og børn, Sodavandsdiskotek, Petanque (der er en bane som bare skal sættes i stand), 

 vinsmagningsaftner, fællesspisning, Madklub med fællessjov(leg) børn og voksne,  finde lige

 sindede til hobbyes, sportsturneringer med andre småbyer, foredrag, kontakt til venskabsby 

 evt. et af de nye EU lande, arbejde for større tilgængelighed af vores omkringliggende natur , 

 stier, fokus på Munke Bjergby måske som wellness område, kompetence katalog,  være på 

 nettet med en hjemmeside. Herudover skal vi tage stilling til om der stadig skal være 

 sommerfest samt fastelavn for børnene. 

                Herudover ligger der et arbejde i medlemshvervning måske med husstandsomdelt folder om  

 foreningen. 

 Ad. 12:  Charlotte Kaa fra Børnehuset fortalte at skolen blev lukket pr.1.8.07. Børnehuset har nu 90 børn 

 indskrevet. De arbejder som naturbørnehave. De har ide om at få bygget sheltere, udendørs

 køkken o.m.a. Børnehuset vil meget gerne have frivillige ud over forældrekredsen til at  

 hjælpe med at gøre flere aktiviteter mulige. Det er Børnehusets ønske, at alle de faciliteter 

 som Børnehuset råder over, kan benyttes af de lokale borgere, i den udstrækning det er 

 muligt. Som faste ugentlige aktiviteter er der badminton, børnewalleyball og seniordans. 

 Derudover har aftenskolerne weekend aktiviteter som møbelpolstring o.a. 

Borgerforeningen kan fremover godt  regne med at afholde Foreningens  aktiviteter i salen 

 og forhal, ligesom der kan findes et lokale til bestyrelsesmøderne.   Brug af salen skal dog

 søges ved Lone Wagner, Sorø Kommune .   

Ad. 13:   Nedsættelse af arbejdsgrupper:  Af hensyn til det fremskredne tidspunkt kan vi ikke nå punktet.  

 Er du interesseret i at være tovholder på en eller flere af ovennævnte  

 aktiviteter, opfordres du hermed til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Ad. 14:  Evt. :   Karen oplyser, at Festudvalgets kassebeholdning på ca. 13.000 bliver overført til  

 Borgerforeningens konto. Festudvalget vil dog råde over et beløb til afholdelse af  

 Fastelavnsfesten, hvilket er den sidste aktivitet festudvalget står for jvf. tidligere nævnt. 

Referent: Karen Rosalina Andersen                             


