
SORØ MUSEUMSFORENING
Referat af generalforsamling mandag den 24. marts 2014 kl. 19.30 på Værkerne i Sorø.
Fraværende med anmeldt forfald: Henning Fischer og Alan Tomlinson.
 
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Borgmester Gert Jørgensen blev enstemmigt valgt.
2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der henvises til det på mødet fremlagte regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2015. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Bestyrelsens forslag til budget for 2015 godkendtes. Forslaget om uændret kontingent godkendtes.
Man drøftede inden godkendelsen af budgettet, hvorledes man fremover skal forholde sig til eventuelle frie midler. 
Det blev foreslået, at man opsparer midler til 100 års jubilæet i 2016.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg var Niels G. Sørensen, Flemming Hansen og Niels Karup.
Samtlige blev enstemmigt genvalgt.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.
John Schou Hansen og Jørgen Mogensen blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af revisorer.
På valg var Niels Steen Jensen.
Niels Steen Jensen blev enstemmigt genvalgt.
8. Indkomne forslag.
Intet.
9. Evt.
Jørgen Mogensen, Lokalarkivet i Dianalund, orienterede om et arrangement om begivenhederne i 1864. Der blev 
fremlagt en folder med fyldig orientering om arrangementerne.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet, idet formanden takkede dirigenten, kassereren for det store arbejde, 
han har udført samt Ea Matzon for det gode samarbejde. 

Museumsleder for Sorø Museum og formidlingschef for Museum Vestsjælland Ea Matzon orienterede herefter om 
den aktuelle situation på Sorø Museum m.m.
Særlig skal følgende nævnes:
Ea foreslog, at museumsforeningen arrangerer en tur til Museum Vestsjællands fællesmagasin.
Den 9. maj 2014 markerer museet, at renoveringen af bygningsmassen er færdig. Der blev samtidig orienteret om 
elementerne i renoveringen, ligesom det også blev fastslået, at man på baggrund af bygningens alder og 
konstruktion konstant skal være opmærksom på vedligeholdelsen. Derfor er der også nu udarbejdet en plan for den 
absolut nødvendige vedligeholdelse i den kommende tid. 
I forbindelse med ovennævnte markering bliver der åbnet en særudstilling med titlen “Mit Sorø”. 
I december 2014 vil der også være en særudstilling arrangeret af Den klassiske broderiskole i Haslev.
“Eventdelen” på Grundlovsdag 5. juni 2014 bliver som sidste år et samarbejde med mange aktører i Sorø og omegn. 
Dvs. en begivenhed hvor man kan forvente mange mennesker til byen. Temaet bliver “ 60´erne ”. 
Samarbejdet med Pedersborg Skole blev fremhævet som virkelig positivt, idet man her har mulighed for at påvirke 
børnene i forhold til dette at komme på museum og ligeledes at give dem en grundig bevidsthed om historie m.m. 
Havehistorisk Forening blev fremhævet som den samarbejdspartner, der på meget højt plan forestår driften af 
apotekerhaven.
 
Med venlig hilsen
Flemming Hansen, sekretær
Niels G. Sørensen,
formand


