Beretning af generalforsamlingen den 15, april 2009
Formand Carl-Chr. Bringgaard bød velkommen.
1.Niels Lind blev valgt som dirigent. Indkaldelsen blev godkendt.
Mogens Sckerl referent. Antal fremmødte ca. 25.
2. Carl Bringgaard forelagde årets beretning.
Formanden berettede om årets forskellige aktiviteter bl.a. åbent hus i
sommerferien, om besøg af forskellige selskaber/foreninger, om
middelalderdagene i samarbejde med sognene, om forberedelser til den
forestående renovering. De påtænkte arbejds- og interessegrupper er
desværre ikke kommet i gang bl.a. p.g.a. manglende bygningsfaciliteter.
Et forslag på sidste generalforsamling om at holde Sct.Hans i weekenden
er blevet drøftet i bestyrelsen, der fastholder bålfest den 23.juni.
Til slut takkede formanden bestyrelsen, de aktive frivillige, de
hjælpsomme naboer i nr. 10, samt fondsbestyrelsen for godt
samarbejde.
Beretningen godkendtes uden bemærkninger.
3. Regnskab og budget forelagdes af kasserer Helle Eriksen.
Kassereren nævnte bl.a. at medlemstallet er 84 enkeltmedlemmer og ca.
40 husstandsmedlemmer. Endvidere, at der er købt flagstang, telt,
højttaleranlæg, bord/bænkesæt og caféborde. - Ole Hansen roste
foreningen for det fine økonomiske resultat bl.a. med overførsel af
26.000 kr. til Fondens virksomhed.
Regnskabet og budgettet inkl. uændret kontingent for 2009, godkendtes.
4. Eventuelle forslag.
Ingen modtaget.
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
Iflg. Vedtægtens § 6 er 4 medlemmer på valg. Helle Eriksen ønskede
ikke genvalg. Anne-Marie Sarring valgtes. Hans Ranvig ønskede ikke
genvalg. Lene Ranvig valgtes. Egon Thorsen modtog genvalg. Preben
Lund Andersen modtog genvalg.
I stedet for Lene Ranvig valgtes Hans Ranvig som suppleant. Ole Hansen
var villig til genvalg. Leif Pedersen foresloges som suppleant. Ole Hansen
fik 5 stemmer. Leif Pedersen fik 8 stemmer, og var dermed valgt.
De 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer: Carl-Chr. Bringgaard, Mogens Sckerl
og Per Henrik Niemann er ikke på valg, og fortsætter.
6. Valg af revisor og suppleant.
Hans Søby og Ebbe Scheibelein blev genvalgt.
Du kan gå ind på Kongsgaardens hjemmeside:
www.kongsgaardenbroby.dk
hvor du kan hente yderligere informationer om Venneforeningen og
Fondsbestyrelsen, samt de nye tiltag der er igangsat på Kongsgaarden.

nr. 10

KONGSGAARDEN

Sct. Hans på Kongsgaarden

Juni 2009

Har du husket at betale dit kontingent til Kongsgaardens
Venneforening?
Ellers gør det inden du tilmelder dig til Sct. Hansfesten!
Aktiviteter/arrangementer på Kongsgaarden- datoer 2009:

INDBYDELSE TIL SCT. HANS:
Kongsgaardens Venner og Lille Anes Venner arrangerer i fællesskab
Sct. Hansfest på Kongsgaardens eng ned mod Susåen
Tirsdag den 23. juni
Bålet tændes kl. 21,30 (ca.)
Birgitte Raaberg holder båltalen – og der er sang/fællessang og underholdning både under spisningen og på bålpladsen.
Pladsen på engen åbnes for salg af kaffe, øl, vand, is, slik m.v. kl. 20,30
Alle er velkomne
FÆLLESSPISNING
Inden bålet tændes, arrangeres der igen i år fællesspisning i
Kongsgaardens lade kl. 18,30
Menuen består af: Stegt kylling m/nye kartofler, agurkesalat m.v. og
jordbærgrød,
Der kan købes øl, sodavand og vin (egne drikkevarer må ikke
medbringes)
Tilmelding til spisningen nødvendig- og bindende– sker på
nedenstående kupon, som sendes til kasserer Preben Lund Andersen
Havemøllevej 15, 4100 Ringsted, mail: prebenlunda@mail.dk senest
12. juni, eller send e-mail til: formanden bringgaard@c.dk
næstformanden sckerl@mail.tele.dk


Vi kommer ____ voksne (kr. 120,-) og ____ børn u. 12 (kr. 60)
Navn ____________________________________________
Adresse__________________________________________

Arrangement:
Sct. Hans fest i samarbejde
med Lille Anes Venner
Kongsgaarden åbent hus

Dato:
Mandag den 23. juni 2009
Hver weekend i juli måned kl. 12-17
Tag venner og madkurv med

Høst- og Tærskedag
Landbrugsaktiviteter
Børnedyrskue i samarbejde
med 4H
Høstbal i Laden

Lørdag den 19. september 2009

Julestue

Søndag den 6. december 2009

Arbejdsdage - der er brug for
mange hænder

Hver onsdag kl. 18 – 21
med start onsdag den 1. april

Lørdag og søndag
den 22.-23. august 2009

Efter generalforsamlingen 2009 i Kongsgaardens Venneforening
har bestyrelsen konstitueret sig følgende:
Formand
Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø tlf 57833805 mobil 40 433 433
Næstformand
Mogens Sckerl, St. Ladegårdsvej 8, 4180 Sorø tlf. 57638308
Kasserer
Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted tlf. 57616222
Lene Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø
Anne-Marie Sarring, Strandvejen 31, 4180 Sorø
Per Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø
Egon Thorsen, Sorøvej 80, 4171 Glumsø
Suppleanter:
Hans Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø
Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted

(beretning fra generalforsamlingen næste side)

