
Sorø MUMS 

Stiftende generalforsamling d. 18. juli 2019. 

REFERAT  (referent: Bjarne Kjems) 

 

1. Velkomst ved Styregruppen Ejgil Jørgensen, Anita Vibe Hansen 

Ejgil bød velkommen til de mange fremmødte og orienterede om baggrunden for at 

etablere Sorø MUMS for en forening.  

Herefter gav Ejgil ordet til Bjarne Kjems, der havde lovet at være dirigent ved den stiftende 

generalforsamling. 

  

 

2. Forslag til vedtægter. Orientering. 

Forslag til vedtægter, version 16-07-19, havde været offentliggjort på Facebook, Sorø 

MUMS, Sorø MUMS frivillige og på 4180 Sorø. 

Vedtægterne blev gennemgået paragraf for paragraf. Under gennemgangen kom der fra 

mødedeltagerne forskellige forslag til ændringer og tilføjelser. Forslagene blev grundigt 

debatteret, og følgende ændringer og tilføjelser blev vedtaget: 

§2: Der indarbejdes en tilføjelse om, at bl.a. undervisning er en del af midlet til at udbrede 

kendskabet. 

§3, stk2: En eventuel ekskludering kan kun besluttes af en enig bestyrelse, og 

ekskluderingen skal være tidsbegrænset. Inden bestyrelsens beslutning skal medlemmet 

have mulighed for at redegøre for sin side af sagen overfor bestyrelsen. 

§3, stk4: Det tilføjes, at et medlemsskab kan slettes, hvis kontingentet ikke betales ved 

påkrav. 

§4, stk2:  Indkaldelse af generalforsamlingen sker ved offentlig annoncering. Bestyrelsen 

kan i sin forretningsorden beslutte nærmere om annonceringen af generalforsamlingen , 

feks. gennem Sorø MUMS, Sorø MUMS, frivillig eller 4180 Sorø. 

§5, stk.1: Der skal være mindst 50 % af medlemmerne bag en anmodning om at afholde en 

ekstraordinær generalforsamling.  

§6, Stk,5: Der tilføjes en bestemmelse om, at der skal udarbejdes referat af 

bestyrelsesmøderne, og at referatet offentliggøres.  

§8, stk1: I sager med økonomiske konsekvenser, er det formanden og kasseren, der 

underskriver dokumenter. 

§9, stk1: Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på 

generalforsamlingen. 

§10, skt.1: Ved opløsning kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte. 

 

3. Pause og Kaffe 

 

4. Indmeldelse i Sorø MUMS. Indmeldelsesblanket. 



Inden uddeling af indmeldelsesblanketter oplyste styrgruppen, at et personligt medlemskab 

for resten af 2019 koster kr. 50, som skal betales inden fredag d. 26/7. 

Et personligt medlemskab for 2020 koster kr. 100.  

Et virksomhedsmedlemskab for resten af 2019 koster kr. 250.  Et virksomhedsmedlemskab 

for 2020 koster kr. 500. 

Styregruppen oplyste, at et medlemskab ikke er nødvendigt for at arbejde som frivillig i 

MUMS, og heller ikke for at få udleveret mad i Sorø MUMS. 

 

21 mødedeltagere meldte sig ind i foreningen Sorø MUMS, og disse 21 medlemmer fik 

udleveret stemmesedler til brug ved afstemning under pkt.5: Valg af bestyrelsen. 

 

5. Valg af Bestyrelsen. 

Under dette punkt kunne mødedeltagerne melde sig som kandidater til de forskellige 

poster. Kandidaternes navne blev skrevet ud for de forskellige poster på en flip-over. 
  

Formand.  Helle Witt Petersen  

Grethe Bøjesen 

 

Næstformand.  Anita Vibe Hansen (Kirstine Vibe) 

  

Kasserer.  Majbritt Skytte 

  

2 bestyrelsesmedlemmer. Jannie Jensen 

Anna-Dorthe Rønnov Olsen 

 

2 bestyrelsessupleanter. Helle Laursen 

  Jan Steffen Rasmussen 

 

Revisor.  Bjarne Kjems 

Revisorsupleant. Anna-Louise W.Petersen 

 

Da der var to kandidater til formandsposten, blev der foretaget en skriftlig og hemmelig 

afstemning, hvor medlemmerne skulle skrive navnet på deres foretrukne kandidat på den 

fortrykte stemmeseddel, ”Formand”.  

Anette Storm og Bjarne Kjems indsamlede og optalte de afgivne stemmer.  

Resultat: Grethe Boysen fik 16 stemmer, Helle Witt Petersen fik 4 stemmer. Et medlem 

afgav ikke sin stemme. Grethe Bøjesen er dermed valgt som formand for Sorø MUMS. 

Ved alle øvrige tillidsposter var der opstillet et antal kandidater svarende til det antal 

poster, der skulle vælges, og derfor blev alle øvrige poster besat uden afstemning. 

 

6. Konstituerende bestyrelsesmøde i MUMS butik.  

Den nyvalgte bestyrelse aftalte at holde det konstituerende bestyrelsesmøde  

tirsdag d. 23. juli kl. 18.00 i Sorø MUMS butikken. 

 

7. Tak for i aften! 

Ejgil takkede de fremmødte for en god aften og afsluttede generalforsamlingen.  

 


