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FORMANDENS BERETNING – 2019
Året 2019 i ord og billeder
I har alle modtaget et materiale der vedrører denne Generalforsamling. Foreningens vedtægter samt en
enkelt bilag med billeder og udtalelser fra det år, der er gået. Regnskabet skal I først kigge på, når vi
kommer til det punkt på Dagsordenen.
Først vil jeg som formand for vores fine nye forening sige Tak til jer alle for et godt år.
Det har været et år med vækst på alle parametre og derfor et år, der lover godt for fremtiden.
Foreningens bestyrelse
Inden jeg går i gang, vil jeg lige præsentere resten af vores bestyrelse:
✓
✓
✓
✓

Eva Henriksen
Signe Dahl Lumholdt
Gert Knudsen
Ea Matzon, afgående medlem

I har hver især været med fra start, undtagen Gert og det skal i have tak for. Det kan være svært med en
helt ny forening, hvor vi skal finde på det hele selv, noget nyt og med et større set up.
Og mange tusinde tak for jer. Også til Gert, der er kommet ind og bare faldet til. Vi er nu nået så langt, at
ansvarsområder uddeles i bestyrelsen.
Herfra skal også lyde en stor tak til Birthe-Marie, som har ydet en fin indsats i vores opstart, men som nu er
stoppet på grund af sit engagement og travlhed i mange andre foreninger. Flot indsats.
Og der er noget at mødes om. Vi er kommet meget længere end til at drøfte oprettelsen af en konto i
banken, eller få tegnet et logo osv. Vi er nemlig i fuld sving med at oprette en historisk festival i Sorø. Og
det kan vi gøre efter den gode succes vi havde i 2019 med Ingemanns dagen.
Medlemsfremgang
Året 2019 har budt på vækst på medlemmer. Vi er gået fra 17 medlemmer ved årets begyndelse til 45
medlemmer ved årets slutning. Det er en stigning på ca. 150 % ift. året før. Og lige nu, i skrivende stund, har
medlemstallet rundet de 51 medlemmer.
Det er med stor tilfredshed vi kan konstatere, at vi er kommet rigtig godt fra start, og jeg kan kun håbe at
det gamle ordsprog ” Godt begyndt, halvt fuldendt” kommer til at holde stik.
Vi tror, at der er en stigende interesse i at vide hvor man kommer fra, en stigende interesse i at virkeliggøre
historien. Samtidig har vi ramt noget som er helt fantastisk for Sorø, både vores historie og kultur.
Og så er vi så heldige, at folk også kan lide vores set up, når vi fortæller om opbygningen af vores historiske
festival. At folk finder, at vi har en god ide.
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Så rigtig mange tak for jer. Hjælp os meget gerne med at sprede det gode budskab og få endnu flere gode
medlemmer. Der er lagt en stak flyers rundt om ved bordene som i rigtig gerne må tage med jer og dele
rundt af.
Nye samarbejdspartnere
Vi har allerede nu en del rigtig gode samarbejdspartnere. Og flere nye er på vej.
Der er aftalt en stor fest, et historisk marked, en historisk kro på Sorø Museum, Holberg kommer til byen,
mm, som I kan deltage i til sommerens historiske festival, den første weekend i juli.
I vil kunne følge med i foreningens aktiviteter i dagspressen, og på Dit Sorø. Og I er også altid velkomne til
at tage fat i mig, hvis I gerne vil vide mere. Ikke mindst hvis I gerne vil være mere aktive. Der er helt sikkert
både små ad hoc-opgaver og lidt større, som vi kan finde til jer.
Vi fik afprøvet vores ide om at indføre en ny tradition i Sorø – Ingemanns dagen, søndag den 7. juli 2019.
Vi havde inviteret alle kirkerne i Sorø til at deltage, og også Ingemanns Selskabet blev budt med i
samarbejdet. Begge parter svarede ja, og dermed blev Ingemanns dagen en realitet som et samarbejde
mellem 9 kirker, Ingemanns Selskabet og Foreningen 1684-1862.
Det blev heldigvis en succes, og en succes der stort set ikke har kostet os andet end frivilligt arbejde og
flyers. Vi var nogle fra bestyrelsen, der deltog i gudstjenesten i 4 forskellige kirker. Mere om det om lidt, når
Eva får ordet. Hun har lovet at fortælle om sin oplevelse af Ingemanns dagen i Pedersborg Kirke.
Et af de samarbejder vi har haft et stykke tid, er med Dit Sorø. En god samarbejdspartner der oplyser, at de
opslag vi har haft på fra foreningen af, er vist i flot procent tal. Folk læser vores opslag i større målestok, og
det er rigtig herligt, at vi er ved at bevæge os for alvor udi æteren, langsomt men sikkert. Vi har det at takke
Dit Sorø for.
Medlemsarrangement
Vi fik vores første medlems arrangement i hus, i november 2019 og det i samarbejde med vores
samarbejdspartnere Støvlet Katrines Hus, Dagmar Bryggeriet, Sejers konditori og Holberg Teatret.
Vi har fået lavet vores egen øl, ud af en foreløbig serie på 3 – præsenterede vi Støvlet Katrine Øllen.
Med dette forholdsvis høje aktivitetsniveau, er det måske ikke så underligt at arbejdet har taget en del tid
for formanden. Sådan er det når man starter nyt op, men jeg må bare sige, at dette ikke er udtryk for en
beklagelse, snarere vil jeg gerne have lov at udtrykke, at det bare har været ganske fantastisk. At være med
til at lave en så meningsfuld palet af aktiviteter for og sammen med jer, til glæde for lokale turister og
turister udefra og derfor også til gavn for hele Sorø kommune.
Fundraising
2019 blev også året, hvor vi skulle i gang med at fundraise. I skrivende stund har vi flere ansøgninger ude,
som vi ikke har fået svar på endnu. Vi er også meget bevidste om, at vi er meget nye og at der måske er
nogle der gerne vil afvente og se, hvordan det går med os i opstarten. Sorø Kommune har dog troet så
meget på os, at vi modtog kr. 10.000 i tilskud. Det er vi meget taknemmelige over. Det at blive troet på,
betyder rigtig meget. Og vi forsøger at forvalte pengene på fornuftig vis.
I 2020 vil vi så forsøge at bevise, at vi er godt i gang og kørende.
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Ting tager dog tid, men vi er alligevel blevet så optimistiske, at vi i stedet for en tidshorisont på 8-10 år
inden vi er nogenlunde i mål nu opererer med en tidshorisont på ca. 5 år, før vores forening er rigtig godt i
gang.
Vi har lavet planer for at tjene noget selv, udover fundraising. Og på sigt er det målet at blive stort set
selvkørende. En af måderne, dette er realistisk muligt på, er at de enkelte virksomheder eller institutioner,
der medvirker til f.eks. sommerens historiefestival selv står for egen økonomi. Og at vi vil tage penge for
f.eks. øl salg af egne øl, salg af boder m.v.
Afslutning
Så tro gerne på os, bak os op, også når vi eventuelt fejler, vi skal nok komme igen.
Ved flid og arbejdsomhed og gode ideer og ved at rette ind når vi fejler, så tror vi på at vi skal få lavet en
god historisk festival i Sorø. Vi håber I er kommet for at blive hos os og sammen med os– længe.
Og med disse ord vil jeg give ordet til ordstyreren, så vi kan komme videre i dagens tekst.
Og tak til jer der er kommet her til aften.

