
Referat af generalforsamling 9. april 2008 
 
Karen byder velkommen hvorefter der synges nr. 285 i Højskolesangbogen : Hilsen til forårssolen 
 

1. Valg af dirigent og referent: Flemming blev valgt til dirigent og Majbritt som referent. 
Flemming konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Ingen indsigelser til dagsordnen. 
 
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det forgangne år: 
Hæsblæsende måneder, slipvinden af kommunesammenlægning. Tak til bestyrelsen for dens 
kæmpe engagement. Læs hele beretningen her!. 
Siden den stiftende generalforsamling, har der været konstitution af bestyrelsen, med Karen som 
formand, Annette som næstformand og Majbritt som kasserer. Der er afholdt 5 
bestyrelsesmøder samt adskillige arbejdsmøder på tværs i bestyrelsen. 
Der blev afgivet høringssvar til Sorø Kommunes Udviklings- og plan strategi, hvor vi forinden 
deltog i Borgermøder.  
Hjemmeside, blog hvor der kan debateres og finde ligesindede. Med tiden vil der skabes en 
Guideline for hvad der sker i området. 
Brochure, Bjarne og Sven har delt 7-800 ud.  
Der er p.t.116 medlemmer. Der bliver lavet Nyhedsbrev efter behov, da ikke alle er på nettet. 
Hænges på tanken og her i Natur-Børnehuset.  
Søgte midler i MB-Bromme sparekasses fond, hvilket vi har modtaget. 
Søgt kommunen til drift og udviklingspulje. Etableringsudgifter, f.eks. computer, printer, 
projektor, m.m. 
Aktiviteter:  Fastelavn 100 børn plus voksne. Der var usikkerhed omkring tidspunktet. Lavede 
det sammen med kirken. Spis sammen dag. Ca. 50 børn og voksne. Lære hinanden at kende hen 
af vejen. Bestyrelsen ønsker at inddrage medlemmerne.  
Savner du en aktivitet så vil bestyrelsen støtte op om aktiviteten.  
PR. Vi har samarbejde med medierne. Bestræber os på at få omtalte af de aktiviteter vi 
planlægger samt hvordan det er gået..  
Har meldt os ind i LAL. 
Gør os mere synlige.  
Fibernet. Tog kontakt til SEAS-NVE for at høre om muligheden for fibernet i Munke Bjergby. 
Har holdt et møde der resulterede i et tilbud som er sendt ud til 150 husstande i Munke Bjergby. 
Er du interesseret, men har ikke fået brev, så kontakt bestyrelsen.  
Sorø kommune har kontaktet os for at høre, om vi ville være med i et landsbyudviklingsprojekt. 
Vi har haft møder med Ole Glahn, som er konsulent i Udvikling Nord Vest Sjælland. Han 
fortælles senere om Landsbyudvikling. 
Projekter og ideer kan sagtens strække sig ind i fremtiden. Maddag, petanque, volley, dans. 
Kurt: Bedre tilgængelighed i naturen. Hvad tænkes der? 
Karen: Eks.stier omkring Nørremosen. Man kan gå et lille stykke ned men ikke omkring. Er der 
mulighed for at lave en 2-3 km rute. Ideplan. Gå til lodsejerne og høre om at samarbejde om 
stier. Agenda 21 i Bjergsted Kommune har lavet et projekt med naturstier, som vi måske kan 
lære af. 
Sorø: En finte til Kommunen at kun Sorø Sø er nævnt i Udviklings- og strategiplanen som 
eksempel på adgang til naturen. 



Grusgrave: Når der gives tilladelse til at grave skal der laves en plan til reetablering. Det er 
vores ønske at samarbejde med lodsejerne, så det kan blive rekreativtive områder til gavn for 
både borgerne lokalt såvel som udflugtsmål for naturturister.  
 
Vi håber på indflydelse gennem forskellige udvalg i kommunen, hvor vi kan få indflydelse. 
(Kommunens demokratistrategi, ref.). 
 
3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren. Godkendt. 
 
Bemærkninger til budgettet: Kommunen er søgt om en del midler til driftsudgifter, hvilket er 
bevilget. Udviklingspuljen er derudover ansøgt til anskaffelse af engangsudgifter af forskellig 
art. Kurt spørger hvem der bestemmer hvad der skal købes. Karen: De beløb der er ansøgt er 
nøje undersøgt for at finde markedspriser med rimelig kvalitet.  
Niels Henrik: Hvis man søger om kontorudstyr, så skal man bruge det til kontorudstyr! 
Karen: Vi har lavet en ansøgning, vi bruger kun det vi får bevilget, så budgettet vil holde. 
 
4. Kontingent for det efterfølgende år fastsættes 50 kr. pr. person over 18 år 
 
5. Valg til bestyrelsen. Steen Andersen og Annette Aabo Petersen var på valg. Annette samt 

de 2 suppleanter ønsker ikke genvalg. 
 
Nyvalgte: 
Steen Andersen genvalgt 
Kim Lundgren, bestyrelsesmedlem 
2 suppleanter:  Steen Hirsch og Bjørn Nielsen 
 
6. Indkomne forslag 
Karsten: Bilag 3 og 4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
§ 2.1. Der blev påpeget et problem hvis både formand og kasserer er på valg samme år. 
          Sansynligheden er lille, men bestyrelsen vil overveje at sikre det ikke sker ved  
          ændring af vedtægten næste år. 
§ 2.2. Ingen bemærkninger. 

      § 2.3. Lang diskussion om hvad betydningen af bilagskontrollanter i forhold til revisorer 
                indebærer. Konklusion, forslaget udgår, og bestyrelsen skal undersøge det nærmere. 

§ 2.5. Ingen bemærkninger. 
§ 2.6. Forslaget tilføjes: I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og kasserer. 
          De økonomiske kompetenser fastlægges i forretningsordenen. 
§ 3.2. Forslaget bortfaldet jf. diskussion af § 2.3. 
§ 4.4. Ingen bemærkninger. 
§ 4.5. Ingen bemærkninger. 
 
Forslaget vedtaget med ovenstående ændringer. 
 

Kaffepause med debat omkring bordene omkring: 
 
7. Forslag til kommende aktiviteter: 
På bordene ligger den liste over de aktiviteter som fremkom som ønsker ved den stiftende 
generalforsamling. Opfordring til at ”brygge” videre på de idèer.  



 
8. Nedsættelse af arbejdsgrupper. Hensættes til borgermødet. 
 
Oplæg v/ Ole Glahn. 
 
Ole Glahn kender Munke Bjergby idet hans bror var vores tidligere præst igennem mange år. 
Ole var før sidste valg medlem af folketinget, men han stille ikke mere op.  
Har, ud over sit sidste arbejde i Folketinget, været Borgmester, kommunalpolitiker, landmand 
og medstifter af Landsforeningen af Landsbysamfund, LAL. Se præsentationen på dagsordenen. 
Ole bruger nu tid på af rådgive landsbyerne, så der kan ske udvikling og ikke afvikling. 
Fantastisk liste over initiativer. Ingen skæbnefællesskab men fritidsfællesskab. 
Små men vigtige aktiviteter. Større aktiviteter kræver hjælp udefra. 
O.G.´s far var rytter og stiftede rideskole i Hørsholm. Fortæller om hans konservative far, som 
ikke kunne lide en fordrukken socialdemokratisk sadelmager. 
Skæbnefællesskab binder folk pga. f.eks. dårlig økonomi.  
Vi har behov for at være sammen med andre mennesker.  Gælder om at skabe situationer hvor 
vi er sammen trods forskelligheder. Vigtigt i landsbyerne at vi nu gør en indsats. Skal 
igangsætte projekter i 4 landsbyer. 
Projektet bliver præsenteret nærmere den 6.maj ved et borgermøde. Vi skal kigge indad i 
landsbyen. Vi kan selv bestemme hvordan vi vil have det. Stille krav til kommunen, men kig 
også indad hvad man selv kan gøre. 
Eks. Fra Viskinge. Vi købte den gamle forskole som nu er forening. Ildsjælene kan brænde ud 
eller flytte. Godt at have et sted, hvor man kan komme.   
Solgte loppeting til Københavnerne.  
En dag havde vi haft loppemarked. En udsendelse i tv om Christiania. En ville ikke derind og en 
anden ville gerne derind. Til sidst ville alle. Ole underviste på Holbæk Seminarium. Ringede til 
en fra Christiania og arrangerede bustur derind. 52 deltog..Skulle optage en film. Vise filmen for 
Christianitterne 14 dage senere. Fik en rundvisning. En afspejling af København.  
14 dage senere kom Christianitterne til Viskinge. Hvis de ville blive smidt ud fra Christiania 
ville de gerne flytte til Viskinge. I Viskinge hedder det nu ” før og efter Christiania”. Vi var 
aldrig kommet derind hvis vi ikke havde holdt loppemarked. Husk at en god handling fører til 
den næste, den næste…... En tilflytter foreslog at vi skulle lave serveringsteater. 
Vi er bevidst om at landsbyen overlever hvis vi selv gør noget. 
 
Skolen giver gode rammer, selv efter at den er nedlagt. 
På borgermødet skal vi gennemgå listen. Søge kommunen. Finde 2-3 initiativer som kan holde. 
O.G.  har, foruden os, talt med:  
Præsten 
Charlotte Kaa, leder af Natur- Børnehuset 
Vandværksformanden 
Menighedsrådet 
Karsten Lægdsmand som er leder af Udvikling Nord Vest. Sjælland, indstiller til bestyrelsen, 
hvem der skal have penge.( Lidt mursten og mange aktiviteter) 
Beløb fra landdistriktspuljen kan blive store hvis projektet bliver godkendt? 
Projektidèerne fremlægges ved Borgermødet den 6. maj.  
Kender til det med stier fra egen ejendom. Bruges selvom den ikke er fremkommelig. Ejer skal 
selvfølgelig gå med til det. 
Lokale aktionsgrupper har for 2 år siden givet Agenda 21 gruppe penge til en natursti.  



Afgørende vigtigt at vi skaber det indre sammenhold. Skal vi læse om MB om 20 år skal der 
tænkes i erhvervsudvikling og arbejdspladser.  
Husk at vi er en del af verdenen og kan komme i kontakt med omverdenen. Vigtigt hvis man har 
virksomhed. 
Den gang man fik tlf. var det solidarisk og det kostede det samme for alle uanset afstande. Det 
er det ikke mere. Herude er det ikke kun kragerne der har vendt men også nettet.  
Hvorfor køre så langt og sidde i trafikpropper for at sidde ved en computer langt væk?  
Hvorfor ikke arbejde her i huset, eller andet sted lokalt og lige se sine børn i pauserne. 

      OG kørte selv i tog i 2 ½ år til Folketinget. Det gik fint. Toget kører bedre end rygtet.  
Folk hopper i bilen med den oplevelse, at vi selv har kontrol over tiden. O.G. oplevede et 
fællesskab, det blev som en klub. 
Sæt initiativer i gang og få gang i lokale arbejdspladser. 
 
9. Eventuelt. 
Arbejder bestyrelsen sammen med Åbne døre?  
Der er ikke p.t et samarbejde, men det er bestyrelsens hensigt at samarbejde med ”Åbne døre” 
samt de andre små foreninger i vores område. 
 
OG bedes uddybe hvad borgermødet den 6.maj går ud på! 
Ole forklarer, at der vil være grupper med bordformand, hvor man skifter grupper til ny     
bordformand, og ny vinkel på projektidèerne. Det betyder at emnerne bliver belyst  i forhold til     
hvad projektet kræver, økonomi, stærke og svage sider etc.           
I fællesskab får man belyst de forskellige idèer, hvad der skal foregå, hvem er aktører,  hvor kan 
det være, hvad koster det.  
OG. taler med flere foreninger og institutioner lokalt. De vil blive inviteret til at deltage i 
projektidè udviklingen med et par repræsentanter hver. Den gruppe sender 2-3 forslag videre til 
vurdering af Udvikling Nord Vest Sjælland. 
Det handler både om små ting og store ting. Maddag, Filmklub samt andre aktiviteter der kører 
over halve år.  
OG. Gør ikke det enkle kompliceret. Det hele skal ses mere på tværs! Det handler om at 
præsten, menighedsrådet, de åbne døre, vandværket, borgerforeningen går sammen om 
aktiviteter til gavn for fællesskabet 
I Viskinge gik 5 foreninger sammen om foredrag med store navne som Johannes Møllehave, 
Poul Dissing. 
Lavede byvandring. Folk kom tilbage og kunne viderefortælle andre, hvad de havde oplevet. 
 
For at skabe fællesgørelse er det vigtigt, at der kommer noget i avisen, når der har været, eller 
skal ske, et arrangement, samt hjemmesiden. 
  
Der blev efterlyst hvad der sker for at komme videre med høstfest, petang etc. 
Karen: Alle forslag til aktiviteter vil blive bearbejdet på borgermødet d. 6. maj, hvor 
bestyrelsen glæder os til at gense så mange som muligt. 
Elisabeth: Brug hjemmesiden til at komme i kontakt med folk. 
Afslutning med sang nr.564, ”gå nu nat” af Benny Andersen. 
 
Dirigent  Flemming Jensen                                   Referent Majbritt Thomson 
 
 


