Beretning af generalforsamlingen den 15, april 2008
Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen overfor de 46 fremmødte.
Valg af dirigent:
Niels Lind blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og
dermed var lovlig.
Beretning fra formanden: Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab og budget: Det fremlagte regnskab og budget blev godkendt
Der forelå ingen rettidigt indsendte forslag
Valg af bestyrelse samt to suppleanter:
Carl Bringgaard, Per Henrik Niemann og Flemming Hansen var på valg. Flemming
modtog ikke valg. Carl B. og Per Henrik N. blev genvalgt. Mogens Sckerl blev valgt
som nyt medlem af bestyrelsen.
Som 1. suppleant blev Lene Ranvig genvalgt og som 2. suppleant blev Ole Hansen
valgt.
Som revisor genvalgtes Hans Søby. Som suppleant genvalgtes Ebbe.Scheibelein.
Fremlæggelse af kommende aktiviteter: Der henvises til dagsordenens pkt. 7 og de
udsendte nyhedsbreve.
Jørgen From Andersen foreslog at der i løbet af sommeren indføres guidede
rundvisninger og at disse arrangementer bekendtgøres i den folder Erhvervs- og
Turistforeningen i Sorø udsender.
Fastsættelse af næste års kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent
hvilket blev vedtaget
Eventuelt:.
Jørgen From Andersen henstillede at man er opmærksom på at Kongsgaarden er
placeret forkert på Google Earth. Det blev aftalt at WEBmasteren sørger for den
nødvendige justering.
J.F.A. gjorde ligeledes opmærksom på den nye folder der er udsendt og tilkendegav
at han gerne ønsker kommentarer til udformningen.
J.F.A. slog til lyd for nedsættelse af diverse arbejds-/temagrupper og her især en
historikergruppe som han selv vil etablere i den nærmeste fremtid hvor han bl.a.
forestillede sig at man kunne mødes hver mandag.
Ea Matzon orienterede om den forestående etablering af æblehaven i samarbejde
med Pometet på Landbohøjskolen.
Mogens Sckerl understregede meget kraftigt betydningen af at medlemmerne stiller
op når det daglige praktiske arbejde skal udføres. Hvis kun de hidtidige deltagere er
med kan det blive problematisk i fremtiden.
Lene Ranvig understregede vigtigheden af at nogen i medlemskredsen medvirker
når etableringen af den tidligere nævnte æblehave skal etableres.
Fra salen blev der stillet forslag om at St. Hans festen næste år afholdes en lørdag
så tæt som muligt til selve St.Hansaften med henblik på at få flere til at deltage end
hvis festen afholdes på en hverdagsaften.
Formanden afsluttede og takkede dirigenten for hans kompetente ledelse af
generalforsamlingen.
Ole Hansen blev budt velkommen i bestyrelsen og Flemming Hansen blev takket for
hans indsats i bestyrelsen.
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Sct. Hans på Kongsgaarden

Juni 2008

Har du husket at betale dit kontingent til Kongsgårdens Venneforening?
Ellers gør det inden du tilmelder dig til Sct. Hansfesten!
Aktiviteter/arrangementer på Kongsgaarden- datoer 2008:

INDBYDELSE TIL SCT. HANS:
Kongsgaardens Venner og Lille Anes Venner arrangerer i fællesskab Sct.
Hansfest på Kongsgaardens eng ned mod Susåen
Mandag den 23. juni
Bålet tændes kl. 21,30 (ca.)
Piet van Deurs holder båltalen – og der er sang/fællessang m.v
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, vin, kaffe & kage (egne drikkevarer må ikke
medbringes)
Tilmelding til spisningen nødvendig- og bindende– sker på nedenstående
kupon, som sendes til kasserer Helle Eriksen, Strandvejen 12, 4180
Sorø senest 12. juni, eller send e-mail til:
formanden bringgaard@c.dk næstformanden sckerl@mail.tele.dk


Vi kommer ____ voksne (kr. 100,-) og ____ børn u. 12 (kr. 50)
Navn ____________________________________________
Adresse__________________________________________

Arrangement:

Dato:

Sct. Hans fest i samarbejde
med Lille Anes Venner

mandag den 23. juni 2008

Kongsgaarden åbent hus

lørdage og søndage i juli måned

Tærskedag- samt evt. andre
Landbrugsaktiviteter

lørdag den 9. august 2008

Høstbal i Laden

lørdag den 20. september 2008

Alle Helgens aften

onsdag den 5. november

Julestue

søndag den 7. december 2008

Efter generalforsamlingen 2008 i Kongsgaardens Venneforening
består bestyrelsen af 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
Helle Eriksen, Strandvejen 12, 4180 Sorø tlf. 57648317
Hans Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø
Preben Lund Andersen, Suserupvej 49, 4180 Sorø
Per Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø
Egon Thorsen, Sorøvej 80, 4171 Glumsø
Suppleanter:
Lene Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø
Ole Hansen, Strandvejen 33, 4180 Sorø
(beretning fra generalforsamlingen næste side)

